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18923 

HÄMEEN YMPÄRISTÖKESKUS 
FORSSAN KAUPUNKI 
HUMPPILAN KUNTA 
JOKIOISTEN KUNTA 
TAMMELAN KUNTA 
YPÄJÄN KUNTA 
 
FORSSAN SEUDUN  
POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMA 

1 JOHDANTO  
Kanta- ja Päijät-Hämeen liittojen alueella toteutetaan ylimaakunnalli-
sena EU-hankkeena Salpausselkä-hanke, jonka keskeisenä tavoitteena 
on pohjaveden suojelun edistäminen. Yhtenä osahankkeena on tämän 
Forssan seudun pohjavesialueiden suojelusuunnitelman laatiminen, 
joka kattaa kaikki Humppilan, Jokiosten, Tammelan ja Ypäjän kunti-
en kaikki 42 pohjavesialuetta. Lisäksi tarkastelussa on mukana 5 
suunnittelualueen rajalla olevaa pohjavesialuetta, jotka sijaitsevat val-
taosin muiden kuntien puolella.  

Pohjaveden suojelu on tarpeen. Vedenhankinnan kannalta tärkeille 
harjualueille on jo sijoittunut asutusta ja teollisuutta sekä maa-
ainesten ottoa. Toiminnasta aiheutuu riskejä pohjaveteen esimerkiksi 
jätevesistä, öljylämmityksestä, teollisuuskemikaaleista sekä liiken-
teestä. Lisäksi pohjavesialueille suuntautuu erilaisia maankäyttöpai-
neita, jotka on pyrittävä sovittamaan yhteen pohjaveden suojelun 
kanssa siten, että hyvälaatuisen talousveden saanti turvataan myös tu-
levaisuudessa. 

Suunnitelman keskeisenä tavoitteena on selvittää, millaisia käytännön 
toimia pohjaveden muuttamis- ja pilaamiskielto edellyttävät. Pohja-
veden suojelusuunnitelma on tarkoitettu käyttöön etenkin kuntatasolla 
ohjaamaan maankäytön suunnittelua, sekä vahinkotapauksissa helpot-
tamaan puhdistustoimien toteuttamista. Suunnitelmassa on sovellettu 
pohjaveden suojelua koskevaa lainsäädäntöä sekä esitetty EU:n vesi-
puitedirektiivin edellyttämiä tietoja pohjavesialueista. 
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Suojelusuunnitelmaa ei alisteta ympäristölupaviraston käsittelyyn, ei-
kä sillä siten ole oikeudellisia vaikutuksia. Kunta ei joudu suunnitel-
man pohjalta korvaamaan mahdollisista esitetyistä käyttöoikeuden ra-
joituksista aiheutuvia edun menetyksiä. Suunnitelman aiheuttamat oi-
keusvaikutukset näkyvät vasta, kun ohjeita sovelletaan käytäntöön 
esimerkiksi kaavojen laatimisen tai ympäristölupien lupaharkinnan 
yhteydessä. 

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma sisältää seuraavat pääkohdat:  
• Pohjavesialueiden hydrogeologinen kartoitus ja rajausten sekä 

luokitusten tarkistaminen 
• Valuma-alueiden ja suojavyöhykkeiden määrittely 
• Riskitekijöiden kartoitus ja arviointi 
• Pohjavesialueiden veden laadun tarkkailuohjelmat 
• Tarvittavat suojelutoimenpiteet 
• Pohjavesialueita koskevien rajoitusten ja suositusten määrittämi-

nen ja pohjavesivahinkojen ennalta ehkäisy 
• Toimenpiteet vahinkotapauksissa 

• Toteuttamisaikataulu ehdotetuille toimenpiteille, vastuu- ja toteut-
tajatahojen määrittely ja seurantaehdotus 

Suunnitelman laatimista on ohjannut työryhmä, johon kuuluivat: 
• Hämeen ympäristökeskus 

− Paavo Päätalo, puheenjohtaja 
− Petri Siiro, sihteeri 
− Ulla-Maija Liski 

• Forssan kaupunki 
− Niina Salminen-Åberg 
− Matti Napari 

• Humppilan kunta 
− Merja Pönni 

•  Humppilan vesihuolto 
− Reijo Syrjälä 

• Jokioisten kunta 
− Juha Lemmetty 

• Jokioisten Vedenhankinta Oy 
− Markku Nikander 
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• Tammelan kunta 
− Erja Klemelä 
− Hannu Jalava 

• Ypäjän kunta 
− Jouko Käkönen 

• Hämeen liitto 
− Heikki Pusa 

• Muut tahot 
Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä, Tiehallinto, Kan-
ta-Hämeen pelastuslaitos, Forssan seudun kehittämiskeskus. 

Suunnitelman laati Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy, josta työhön 
osallistuivat: 
− Jarmo Koljonen, työn johto 
− Maija Jylhä-Ollila ja Ahti Eerikäinen, hydrogeologiset asiantunti-

jatehtävät 
− Jaana Huuhko ja Maija Jylhä-Ollila, riskien kuvaus ja arviointi 
− Päivi Kantonen, aineiston koonti ja avustavat tehtävät 

2 FORSSAN SEUDUN HYDROGEOLOGIA 

2.1 Yleistä pohjaveden synnystä ja esiintymisestä 
Pohjavettä syntyy, kun sadevettä suotautuu maaperään. Osa maaperän 
vedestä imeytyy kasvien juurissa tai kapillaarisesti takaisin maan pin-
taan, osa päätyy pohjavedeksi maaperään, muodostaen vedellä kylläs-
tyneen maakerroksen. Pohjaveden pinta voidaan havaita kaivoista tai 
erillisistä havaintoputkista, ja se on tavallisesti 2-4 m syvyydessä, jos-
kin vaihteluväli on suuri. Harjualueilla pohjavesi voi olla jopa 50 m 
syvyydessä. Pohjavesi virtaa maaperässä kiviainesrakeiden välisessä 
huokostilassa ja purkautuu luonnonvaraisesti lähteisiin, jotka sijaitse-
vat maalla ja soilla, tai vaikeasti havaittavissa järvien ja jokien poh-
jissa. Pohjavettä on maaperässä käytännössä kaikkialla. Joillakin alu-
eilla irtomaakerros on kuitenkin ohut ja kalliot nousevat pohjaveden 
pinnan yläpuolelle, jolloin pohjavettä esiintyy vain kallioraoissa kal-
liopohjavetenä. 



 

 
EUROOPAN 
ALUEKEHITYSRAHASTO 

 18923 4

 
    

 

 

P:\Hämeen ympäristökeskus ja Forssan seutu\18923\Tekstit\18923 Forssa Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma.doc 

Pohjaveden määrä ja saatavuus riippuvat suuresti maaperän laadusta. 
Hiekkaisilla ja soraisilla mailla pohjavettä muodostuu 40-60 % sa-
dannasta, eli noin 1000 m3/d jokaista neliökilometriä kohti. Tällaisia 
alueita ovat tyypillisesti harjut ja Salpausselät, sekä pienemmät reu-
namuodostumat. Savi- ja moreenimailla maaperän vedenjohtavuus on 
heikompaa, jolloin suuri osa sadannasta virtaa pintavaluntana vesis-
töihin, pohjaveden muodostuminen on vähäistä eikä vesi juurikaan 
liiku maaperässä. 

2.2 Pohjavesialueiden luokitus 
Ympäristökeskukset ovat rajanneet pohjavesialueiksi maaperämuo-
dostumat, joista pohjavettä arvioidaan saatavan vedenhankinnalliseen 
hyötykäyttöön. Kukin pohjavesialue on jaettu kahteen osaan. Pohja-
veden muodostumisalueella maaperä on pinnasta asti hienoa hiek-
kaa tai sitä karkeampaa maalajia, missä merkittävä osa sadevedestä 
suotautuu pohjavedeksi. Muodostumisalueeseen kuuluvat myös sel-
laiset pohjavesialueeseen välittömästi liittyvät kallio- ja moreenialu-
eet, joilta tuleva valunta olennaisesti lisää pohjaveden määrää. Muo-
dostumisalueen ympärille on tehty pohjavesialueen raja, johon on 
sisällytetty koko pohjavesimuodostuma ja siihen vaikuttavat alueet. 
Rajaus on usealla alueella karkea ja siihen voi sisältyä monenlaisia 
maakerroksia. Tyypillisimmin pohjavesialueen rajan ja muodostu-
misalueen välisellä alueella pintamaalaji on silttiä tai savea, jonka al-
le hyvin vettä johtavat hiekkakerrokset ovat peittyneet. Tämä tilanne 
on tavallinen esimerkiksi harjun reunalla sijaitsevilla pelloilla. 

Pohjavesialuerajaukset eivät yleensä vastaa lähteiden luonnollista va-
luma-aluejakoa. Yleensä yksi pohjavesialue on jakautunut useampaan 
valuma-alueeseen. Vettä johtavat kerrokset saattavat myös jatkua 
hydrologisesti yhtenäisenä pohjavesialueelta toiselle, jolloin yksi va-
luma-alue on saatettu jakaa usealle pohjavesialueelle. 

Pohjavesialueet on luokiteltu I- II- ja III-luokan pohjavesialueiksi 
alueen merkittävyyden ja käytön mukaan. Luokitusperusteet ovat seu-
raavat (Britschgi R., Hatva, T. ja Suomela, T. (toim.)(1991): Pohja-
vesialueiden kartoitus- ja luokitusohjeet. Vesi- ja ympäristöhallituk-
sen julkaisuja – sarja B, nro 7):  

Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, luokka I 

Alue, jonka pohjavettä käytetään tai tullaan käyttämään 20-30 vuoden 
kuluessa tai muutoin tarvitaan esimerkiksi kriisiajan vedenhankintaa 
varten liittyjämäärältään vähintään 10 asuinhuoneiston vesilaitokses-
sa tai hyvää raakavettä vaativassa teollisuudessa. Erityisin perustein 
pienempiäkin vedenottamoita on voitu merkitä tähän luokkaan kuulu-
viksi. Luokkaan I kuuluva alue voi käsittää koko pohjavesialueen tai 
vedenhankinnan kannalta tarpeelliset osa-alueet. 
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Vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue, luokka II  

Alue, joka soveltuu yhteisvedenhankintaan, mutta jolle ei toistaiseksi 
ole osoitettavissa käyttöä yhdyskuntien, haja-asutuksen tai muussa 
vedenhankinnassa. Luokkaan II kuuluva alue käsittää yleensä yhte-
näisen pohjavesialueen tai suojelun kannalta tarpeelliset osa-alueet. 

Muu pohjavesialue, luokka III 

Alue, jonka hyödyntämiskelpoisuuden arviointi vaatii lisätutkimuksia 
vedensaantiedellytysten, veden laadun tai likaantumis- ja muuttu-
misuhan selvittämiseksi. 

2.3 Forssan seudun pohjavesivarat 
Forssan seudun merkittävimmät pohjavesivarat keskittyvät pitkittäis-
harjuketjuun, joka kulkee alueen poikki luoteis-kaakkosuuntaisena  
Humppilan, Jokioisten, Forssan ja Tammelan kuntien kautta. Kuntien 
taajamista Humppila, Forssa ja Tammela sijaitsevat osittain harjuket-
jun päällä ja kuntien tärkeistä vedenottamoista vain kaksi on muodos-
tuman ulkopuolella. 

Massiivisen pitkittäisharjuketjun lisäksi kunnissa on muita harjumuo-
dostumia, joista osa on vedenottokäytössä. Lisäksi Tammelan kunnan 
kaakkoisreunassa kulkee kolmas Salpausselkä, joka on jäätikköreu-
namuodostuma. Tammelan ja Lopen rajalla pitkittäisharju ja Salpaus-
selkä risteävät ja muodostavat Pernunnummen, joka on erittäin laaja 
pohjavesimuodostuma. Pernunnummesta suurin osa on kuitenkin Lo-
pen kunnan puolella. Pernunnummea lukuun ottamatta Salpausselkä 
on Tammelassa heikosti muodostunut ja erottuu ainoastaan repaleisi-
na alueina kunnan kaakkoiskulmalla. Tammelassa tavataan myös 
muutamia kolmanteen Salpausselkään kuulumattomia pieniä reuna-
muodostumia. Forssan seudulla pohjavesialueiksi on rajattu myös 
muutamia moreenialueita, joissa on osuuskuntien kaivoja. 

Forssan seudulla monet pienemmät harjut kulkevat usein soiden poik-
ki. Soiden keskellä olevan harjun pohjaveden käyttöönotto on vaike-
aa, sillä suovesiä imeytyy helposti harjuun, mikä heikentää pohjave-
den laatua. 

Seudun kunnista Tammelassa on runsaimmat pohjavesivarat, eikä 
Humppilassa ja Jokioisissakaan ole pohjavedestä pulaa. Forssassa sen 
sijaan vedenhankintatilanne on niukempi, sillä kaupungissa on asuk-
kaita ympäryskuntia huomattavasti enemmän ja pohjavesialueelle on 
sijoittunut runsaasti toimintaa, josta aiheutuu riskiä vedenotolle. Ypä-
jällä käyttökelpoista pohjavettä on vähemmän kuin muissa kunnissa, 
sillä massiivinen pitkittäisharju ei kulje Ypäjän kautta.  Ypäjän ve-
denhankinta on muutamien pienialaisten ja katkonaisten harjumuo-
dostumien varassa. 



 

 
EUROOPAN 
ALUEKEHITYSRAHASTO 

 18923 6

 
    

 

 

P:\Hämeen ympäristökeskus ja Forssan seutu\18923\Tekstit\18923 Forssa Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma.doc 

2.4 Pohjavesialueet ja vedenottamot 
Suunnittelukohteina olevat pohjavesialueet ja tiedot vedenottamoista 
on koottu seuraavaan taulukkoon 1. 

Taulukko 1. Forssan seudun pohjavesialueet ja vedenottamot 
POHJAVESIALUEET JA VEDENOTTAMOT 

Numero Nimi Alue- 
luokka 

Kokonais-
pinta-ala 
[km2]* 

Muodostu-
misalueen 
pinta-ala 
[km2]* 

Arvio muo-
dostuvan 
pohjav. 
määrästä* 
[m3/d] 

Vedenottamo Ottolupa 
[m3/d] 

Ottomäärä
v. 2004 
[m3/d] 

  FORSSA             
0406101 Vieremä I 4,37 1,91 6500 Vieremä 

 
Linikkala 

 Vieremä 
& Linikkala 
yht. 9000 

3100 
(v.2005) 
2230 
(v.2005) 

0406103 Koijärvi I 4,09 1,58 1020 Koijärvi     
0406106 Kukkapää I 0,32   10       
0406107 Lempää II 0,21           
0406151 Lunkinharju II 4,93 1,14 700       
0406152 Rämsänkulma III 2,59 0,79 480       

  Yhteensä  16,51 5,42 8710       
                
  HUMPPILA             
0410301 Kirkkoharju I 0,85 0,49   Koivistonharju 800   

0410302 Huhti I 2,91 0,68   Huhti 600   
0410352 Murronharju I 3,61 1,72 1100 Murronharju 1000   
0410303 Kenni III 0,28 0,15 90       

0410351 Kangasniemi III 2,84 1,45         
  Yhteensä  10,49 4,49 1190       
                
  JOKIOINEN             
0416951 Latovainio I 5,04 1,61 1000 Kuuma 400 163 
0416954 A Särkilampi I 0,97 0,38 1200 Maatalous- 

oppilaitos 
Minkiö 
Rehtijärvi 

 - 
 
 - 

ei käytössä
 
ei käytössä
210 

0416954 B Särkilampi I 3,11 1,59 2300 Särkilampi 
 
Nokka 

ei rajoitusta
 - 

2230 
 
 - 

0416952 Murronkulma II 2,36 0,91 700     

0416953 A Hirsikangas II 1,78 0,45 225       
0416953 B Hirsikangas III 0,66 0,18 75       

  Yhteensä  13,92 5,12 5500       
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Numero Nimi Alue- 
luokka 

Kokonais-
pinta-ala 
[km2]* 

Muodostu-
misalueen 
pinta-ala 
[km2]* 

Arvio muo-
dostuvan 
pohjav. 
määrästä* 
[m3/d] 

Vedenottamo Ottolupa 
[m3/d] 

Ottomäärä
v. 2004 
[m3/d] 

  TAMMELA             
0483401 Kaukolannummi I 6,72 3,99 2350  Määrlammi  -   
0483402 Kuivajärvenharju I 4,49 1,99 3000   -  

0483403 Syrjänharju I 2,19 1,34 2000 Syrjänharju 
Mustiala 

700 601 
- 

0483409 Ruostejärvi I 1,36 0,97 380 Eerikkilä  - 20 
0483416 Liesjärvi I 0,96 0,66 410 Metsäkoulu  -   
0483419 Pätinkiharju I 3,69 1,96 1150 Lautaporras 400 117 
0483418 Kurjenpolvi II 1,01 0,34 300 PLM:n vedenottamo    
0483404 Anttila III 0,82 0,23 140     
0483405 Portaansyrjä III 0,97 0,34 220       
0483406 Sahankangas III 1,68 1,00 640       
0483407 Kyynäränharju III 0,59 0,21 95       
0483408 Hiilinniemi III 0,87 0,37 200       
0483410 Välihuhta III 0,83 0,37 160       
0483411 Tienhaara III 0,50 0,21 80       
0483412 Hosioisnummi III 1,67 0,78 490       
0483413 Laihanlammi III 1,19 0,46 310       
0483414 Kankaanpäänmäet III 1,36 0,76 300       
0483415 Kärmesyrjä III 0,60 0,22 100       
0483417 Palonnummi III 1,07 0,63 300       
0483451 Mikkostennokka III 0,59 0,37 200       

  Yhteensä  33,16 17,20 12825       
                

  
TAMMELAAN OSITTAIN SIJOITTUVAT POHJAVESIALUEET 

      
0408255 Mustalammi III 7,1 3,71 2600       
0421054 Uurtaanharju-

Maanpykälä 
II 3,1 1,71 1240 

      
0421055 Haukanpesäkangas II 1,23 0,53 330       
0421056 Patamolammi III 0,89 0,22 130       
0443351 A Pernunnummi  I 29,63 23,25 11 000    

0443351 C Pernunnummi  I 1,95 1,43 640  Onkilammi  -   

  Yhteensä  41,95 29,42 15300       
         

  YPÄJÄ             
0498101 Ypäjä kk I 1,71 0,30 200 Kirkonkylä 400  256 
0498151 Isoniitty I 2,13 0,42 250 Isoniitty 250  177 
0498152 Kuusjoki I 1,89 0,79 500 Kuusjoki 

Kuusjoki II 
(tutk) 

250  111 

0498102 Rimmi III 0,50           

  Yhteensä  6,23 1,51 950       
*Taulukossa esitetyt tiedot ovat ympäristöhallinnon pohjavesialuerekisterin mukaiset. 
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2.5 Pohjavesialueiden kuvaus 
Pohjavesialueiden kuvaukset on laadittu karttatarkastelun, maasto-
käyntien ja aikaisemman tutkimusaineiston pohjalta. 

Kohteet on esitetty kuntakohtaisessa numerojärjestyksessä. 

2.5.1 Forssa 
0406101 Vieremä, I lk (ja 0416954 B, Särkilampi, Jokioinen) 

Vieremän pohjavesialue on osa pitkää harjuketjua, joka kulkee Fors-
san seudun poikki. Pohjavesialueen pinta-ala on 4,37 km2, josta poh-
javeden muodostumisalaa 1,91 km2. 

Vieremän pohjavesialue sijaitsee kallioruhjeessa siten, että harju ra-
joittuu itäosastaan Kaukjärveen ja länsiosasta Särkilampi B pohja-
vesialueeseen, joka rajoittuu Rehtijärveen. Lisäksi harjualueella si-
jaitsee Loimijoki, Teerikiimaoja sekä Särkilampi. 

Vieremän ja Särkilampi B pohjavesialueet muodostavat hydraulisesti 
yhtenäisen pohjaveden valuma-alueen. Luonnonvaraisesti pohjaveden 
virtaus suuntautuu Kaukjärveltä länteen ja Rehtijärveltä itään. Ennen 
vedenottamoiden rakentamista pohjavesi lienee purkautunut Särki-
lammista sekä Loimijoen ja harjun risteämiskohdista erityisesti Myl-
lypadon alapuolelta nykyisen Vieremän vedenottamon kohdalta Loi-
mijokeen. Harju rajoittuu Loimijokeen myös Lamminmäen etelä-
laidasta, josta on voinut purkautua pohjavettä Loimijokeen. Pohja-
vesipinta noudattaa laajalla osalla harjua likimäärin Loimijoen pinnan 
tasoa, joten harjun ja Loimijoen välillä on hyvä hydraulinen yhteys. 
Luonnonvaraisestikin sadekausina Loimijoen pinta nousee nopeam-
min kuin pohjavesipinta harjussa. Tällöin jokivesi imeytyy nopeasti 
harjuun lisäten harjusta saatavan pohjaveden määrää. 

Vedenottamoiden (Särkilammen, Nokan, Vieremän ja Linikkalan) 
käyttöönoton seurauksena pohjaveden purkautuminen on loppunut ja 
rantaimeytyminen Loimijoesta harjuun on lisääntynyt. Luonnonvarai-
sestikin rantaimeytymistä on tapahtunut myös Kaukjärvestä ja Rehti-
järvestä sekä Teerikiimanojasta. 

Vieremän pohjavesialueella muodostuu luonnollista pohjavettä noin 
1 900 m³/d. Samalla valuma-alueella sijaitsevan Särkilampi B:n muo-
dostumisalueen pinta-ala on 1,59 km², jossa muodostuu luonnollista 
pohjavettä noin 1 500 m³/d. Yhteensä valuma-alueella muodostuvan 
luonnollisen pohjaveden määrä on noin 3400 m³/d. Vuonna 2004 on 
valuma-alueella sijaitsevista vedenottamoista pumpattu vettä yhteen-
sä noin 7500 m³/d. Näin ollen käyttöön otetusta vesimäärästä on ollut 
rantaimeytynyttä tekopohjavettä 4100m³/d. 

Vieremän ja Linikkalan pohjavedenottamoista on lupa ottaa yhteensä 
9000 m3/d vuosikeskiarvona laskettuna ja enintään 12 000 m3/d kuu-
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kausikeskiarvona laskettuna (L-SVEO 31.8.1978). Lisäksi lupaeh-
doissa on määritetty rajoituksia vedenottomäärille, jos Kaukjärven 
vedenpinta on alhainen. 

Vieremän harjun maaperä on hyvin vettä johtavaa hiekkaa ja soraa, 
joten rantaimeytymistä hyväksi käyttäen vedenottoa on mahdollista 
edelleen tehostaa. Erityisesti Loimijoen vedessä voi olla aineita, jotka 
eivät puhdistu rantaimeytyksessä, joten rantaimeytymisestä aiheutuu 
muiden valuma-alueella sijaitsevien riskien lisäksi pohjaveden laa-
tuun kohdistuva riski. 

0406103 Koijärvi, I lk 

Koijärvi on harjujakso pohjoisessa Forssassa, joka jatkuu idässä Lun-
kinharjuna (0406151). Pohjavesialueen pinta-ala on 4,09 km2, josta 
muodostumisaluetta 1,58 km2. Pohjavesialue jakautuu useampaan 
pohjaveden valuma-alueeseen. Pohjavesialueen länsipäässä sijaitsee 
Koijärven vedenottamo, jonka käyttö on vähäistä ja vesi on rautapi-
toista. 

Vedenottoon parhaiten soveltuvat alueet sijaitsevat pohjavesialueen 
itäpäässä Uumenankulman-Pahurinharjun alueella, missä harju on 
laajimmillaan. Pohjavettä muodostuu alueella noin 800 m3/d. Uu-
menankulma-Valijärvi-välisellä-alueella pohjavettä purkautuu useasta 
pisteestä harjun pohjoispuolella pelto-ojiin. Ojien yhteisvirtaama 
23.11.2005 oli 300-450 m3/d, josta osa oli pintavettä. Harjun pohjois- 
ja länsireunalla lienee muitakin pohjaveden purkautumispaikkoja en-
nen harjun katkeamista puroon Pahurinharjun länsipäässä. Pohjave-
den käyttöönottoalueiden määrittäminen edellyttää lisätutkimuksia ja 
paikan valintaan vaikuttaa myös tavoiteltu vesimäärä.  

0406106 Kukkapää, I lk 

Kukkapään pohjavesialue on moreenialuetta, jossa on lähteeseen ra-
kennettu rengaskaivo. Pohjavesialue on muodostettu rengaskaivon 
ympärille. Alueen pinta-ala on 0,32 km2, josta muodostumisaluetta ei 
ole rajattu erikseen. Vettä jaetaan 14 talouteen. Kohde soveltuu pai-
kalliseen pieneen vedenottoon, mutta pohjavesialueella ei ole merki-
tystä laajempaa vedenottoa ajatellen. 

0406107 Lempää, II lk 

Lempään pohjavesialue on osittain savipeitteistä moreenia. Alueen 
koko on 0,21 km2. Alueen keskellä on lähteeseen rakennettu rengas-
kaivo, jonka ympärille pohjavesialue on muodostettu.  Lähteen poh-
javeden muodostumisalue sijaitsee pohjavesialueen koillisreunalla 
moreenialueella. Vettä jaetaan kaivoista muutamaan talouteen.  

Ehdotus uudeksi luokaksi: alue poistetaan luokituksesta, koska poh-
javesialue soveltuu vain paikalliseen pieneen vedenottoon. Yhteisiin 
kaivoihin liittyneitä talouksia on alle 10. 
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0406151 Lunkinharju, II lk 

Lunkinharju on järvien ja soiden ympäröimä kapea harju, joka jatkuu 
lännessä Koijärven (0406103, I lk) pohjavesialueena ja idässä Tam-
melan kunnassa Pätinkiharjun (0483419, I lk) pohjavesialueena. Pä-
tinkiharjun pohjavesialueen rajana on kalliokynnys. Lunkinharjun 
pohjavesialueen pinta-ala on 4,93 km2, josta pohjaveden muodostu-
misaluetta on 1,14 km2. Pohjaveden muodostumisalueeksi on rajattu 
harjuselänne, mutta hiekkaiset harjunliepeet ulottuvat todellisuudessa 
hieman laajemmalle nykyisen pohjaveden muodostumisalueen etelä-
puolella.  

Pohjavesi purkautuu harjua ympäröiville soille ja järviin. Pohjavesi-
muodostuman hyödyntäminen voi olla vaikeaa, sillä muodostumaa 
ympäröivät suot saattavat heikentää pohjaveden laatua nostamalla 
veden rauta- ja mangaanipitoisuutta. 

0406152 Rämsänkulma, III lk 

Luode-kaakkosuuntainen, pääosin 20-100 m leveä harju. Kaakkois-
päässä harju levenee muutamissa kohdissa hieman laajemmaksi. Poh-
javesialueen kokonaisala on 2,59 km2, josta muodostumisaluetta on 
0,79 km2. Alueella muodostuu pohjavettä 500-700 m3/d. Harjualueel-
la muodostuvan pohjaveden määrää lisää moreeneista harjuun tapah-
tuva pohjaveden virtaus. Pohjavesialueen vesiä ei saada käyttöön yh-
destä pisteestä. Vedenhankinnan kannalta parasta aluetta on harjun 
luoteispää, jonne pohjaveden valunta suuntautuu. Luoteispään alueel-
ta saatavaksi pohjaveden määräksi  arvioidaan 200-400 m3/d. Käyt-
töön saatavan vesimäärän ja laadun selvittäminen edellyttää lisätut-
kimuksia. 

Ehdotus uudeksi luokaksi: II 

Tehdyt tutkimukset: 

Kajander S. (2000): POSKI-projektin pohjavesiselvitykset Kanta-
Hämeen alueella vuonna 2000. Hämeen ympäristökeskus. Julkaise-
maton raportti. 

2.5.2 Humppila 
0410301 Kirkkoharju, I lk 

Humppilan keskustan itäpuolelta kulkeva harju, joka on osa Forssan 
seudun poikki kulkevaa pitkittäisharjuketjua. Pohjavesialueen koko-
naispinta-ala on 0,85 km2, josta pohjaveden muodostumisaluetta on 
0,49 km2.  

Pohjavesialueella sijaitsee Koivistonharjun vedenottamo, josta otto-
lupa on 800 m3/d kuukausikeskiarvona, kuitenkin enintään 1100 
m3/d. Pohjavesialueen kokoon nähden ottolupa on liioiteltu, eikä vas-



 

 
EUROOPAN 
ALUEKEHITYSRAHASTO 

 18923 11

 
    

 

 

P:\Hämeen ympäristökeskus ja Forssan seutu\18923\Tekstit\18923 Forssa Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma.doc 

taa muodostuman todellista pitkäkestoista antoisuutta, joka on muo-
dostumisalueen pinta-alan perusteella 400-500 m3/d. 

Tehdyt tutkimukset: 

Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy (1998): Humppilan Vesihuolto 
Oy, Koiviston vedenottamon saneeraus. työ 12153, julkaisematon ra-
portti 

Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy (1997): Humppilan Vesihuolto 
Oy, Koiviston ja Murronharjun vedenottamot, raakaveden alkalointi. 
työ 11795, julkaisematon raportti 

0410302 Huhti, I lk 

Huhdin pohjavesialue on Kirkkoharjun eteläpuolella jatkuva osa 
Forssan seudun poikki kulkevaa pitkittäisharjuketjua. Pohjavesialu-
een kokonaispinta-ala on 2,91 km2, josta pohjaveden muodostumis-
alueetta on 0,68 km2. 

Pohjavesi virtaa etelään purkautuen harjun eteläkärjen lähteistä (yht. 
600 m3/d, 4.7.2005). Vesi on aistinvaraisesti raudatonta ja man-
gaanitonta.  

Huhdin vedenottamo sijaitsee harjun pohjoispäässä, valuma-alueen 
latvalla. Ottolupa on 600 m3/d. Vesi on rautaista, ottamolle on asen-
nettu raudanpoistolaitteisto. 

Vedenotto tulisi siirtää harjun eteläpäähän, missä vesi on mahdollista 
saada käyttöön parempilaatuisena.  

0410352 Murronharju, I lk 

Murronharju on pohjoisin osa Forssan seudun poikki kulkevaa harju-
jaksoa. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 3,61 km2 josta muodos-
tumisaluetta on 1,72 km2. Murronharju on alueellisesti merkittävä 
pohjavesimuodostuma, jossa muodostuu pohjavettä 1500-2000 m3/d. 
Pohjavesi virtaa Murrosta ja Venäjältä harjun katkaisevaan puroon. 
Murronkulman vedenottamolta saadaan vettä 1000 m3/d. Pohjavesi-
alueella on mahdollisuus lisävedenottoon Venäjän puolelta 500-
1000 m3/d. 

Tehdyt tutkimukset: 

Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy (1995): Humppilan Vesihuolto 
Oy, Murronharjun vedenottamo. työ 10546, julkaisematon raportti 

Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy (1991): Humppilan Vesihuolto 
Oy, Murronharjun pohjavesitutkimus, työ 8266, julkaisematon ra-
portti 

0410303 Kenni, III-luokka 
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Kenni on pieni osa Forssan seudun poikki kulkevaa harjujaksoa Mur-
ronharjun ja Kirkkoharjun välissä. Pohjavesialueen pinta-ala on 0,28 
km2, josta muodostumisaluetta on 0,15 km2. Alueella muodostuva 
pohjavesimäärä on vaatimaton, 100-150 m3/d. Harjun liepeet ovat sa-
vipeitteiset. Pohjavesi purkautuu harjun länsireunassa kulkevaan pu-
roon. Merkittävin purkauma on rauhoitettu lähdealue.  

Ehdotus uudeksi luokaksi: II 

0410351 Kangasniemi, III-luokka 

Kangasniemi on melko suuri pitkittäisharju, joka jatkuu pohjoisessa 
Urjalan puolella. Pohjavesialueen pinta-ala on 2,84 km2. Pohjaveden 
muodostumisalueen pinta-ala on  1,45 km2, josta 1,09 km2 on Hump-
pilan kunnan puolella. Alueella muodostuu pohjavettä noin 1300 
m3/d. 

Harju on Humppilan puolella soiden ympäröimä, ja pohjaveden vir-
taussuunnat ja purkupaikat eivät ole tiedossa. Pohjavesialue jakautuu 
ainakin muutamaan maan pintaan nousevien kalliokynnysten erotta-
maan valuma-alueeseen. 

Ympäröivien suoalueiden vedet saattavat kuluttaa pohjaveden happi-
pitoisuutta ja nostaa veden rautapitoisuutta. Pohjaveden käyttökelpoi-
suuden selvittämiseksi tarvittaisiin lisätutkimuksia, mutta ympäröivät 
suot todennäköisesti vaikeuttavat vedenhankintaa. Alueella muodos-
tuvan kokonaisvesimäärän hyödyntäminen edellyttää vedenoton ja-
kamista useaan kohteeseen, koska alue on jakautunut useaan valuma-
alueeseen. 

Ehdotus uudeksi luokaksi: II 

2.5.3 Jokioinen 
0416951 Latovainio, I lk 

Latovainion pohjavesialue on 9 km pitkä harju. Harju on useilla pai-
koilla alle 100 m leveä. Pohjavesialueen pinta-ala on 5,04 km2, josta 
pohjaveden muodostumisalaa on 1,61 km2. Alueella muodostuu poh-
javettä 1000-1500 m3/d. 

Pohjaveden virtaus jakautuu useaan valuma-alueeseen. Harjun poh-
joisosassa on pieni valuma-alue, jonka eteläpuolella on Kuuman ve-
denottamon valuma-alue ja Terävän valuma-alue, jonka jälkeen har-
jun katkaisee Jänhijoki. Jänhijoen eteläpuoli jakautuu kahteen valu-
ma-alueeseen, joista pohjoisemmassa pohjaveden virtaus suuntautuu 
Jänhijokeen ja eteläisemmällä Kullaanharjun valuma-alueella harjun 
itä- ja länsipuolen ojiin ja soille. 

Latovainion pohjavesialueella on Kuuman vedenottamo, josta vettä 
saa ottaa vuosikeskiarvona enintään 400 m3/d. 
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Pohjavesialueelle on tutkittu lisäksi kaksi vedenottopaikkaa Insinöö-
ritoimisto Paavo Ristola Oy (2000): 
− Terävä, 300 m3/d luonnollista pohjavettä + ainakin 200 m3/d ran-

taimeytynyttä tekopohjavettä. 
− Kullaanharju, 400 m3/d. 

Tehdyt tutkimukset: 
Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy (2000): Jokioisten Vedenhankinta 
Oy, Kullaanharjun pohjavesitutkimus. työ 13643, julkaisematon ra-
portti. 
Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy (2000): Jokioisten kunta, Terävän 
ja Kullaanharjun pohjavesitutkimus. työ 13169, julkaisematon ra-
portti. 
Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy (1994): Jokioisten kunta, Kuu-
man vedenottamon antoisuuden tehostaminen. työ 10352, julkaisema-
ton raportti. 
Arola T., Korkka-Niemi K. ja Salonen V.-P. (1999): Latovainion poh-
javesialueen suojelu- ja jälkihoitosuunnitelma. Opinnäytetyö, Turun 
yliopisto. 

0416954 A Särkilampi A, I lk 
Särkilampi A on osa Forssan seudun halki kulkevaa suurta harjujak-
soa. Muodostuma jatkuu idässä Särkilampi B pohjavesialueena. 

Pohjavesialueen pinta-ala on 0,97 km2, josta muodostumisaluetta on 
0,38 km2. Pohjavesialueella tapahtuu luontaista rantaimeytymistä 
Rehtijärvestä, mikä lisää olennaisesti pohjavesialueen antoisuutta. 
Rehtijärvestä imeytyvä vesi virtaa savenalaisia vettä hyvin johtavia 
kerroksia pitkin luoteeseen, purkautuen Setälänlammiin. Setälänlam-
miin purkautuva vesimäärä on 1300-1400 m3/d.  

Särkilampi A pohjavesialueella on Rehtijärven vedenottamo. Suuri 
osa vedestä tulee ottamolle rantaimeytyneenä tekopohjavetenä Rehti-
järvestä. Ottamolla on ollut veden laatuongelmia (haju, maku, väri,), 
jonka vuoksi toisen kaivon käyttöä on rajoitettu ja otettavaa vesimää-
rää pienennetty. Veden laatu on tämän jälkeen parantunut.  

Pumpatut vesimäärät Rehtijärven ottamolta: 
2004: 210 m3/d 
2003: 204 m3/d 
2002: 88 m3/d 
2001: 258 m3/d 
2000: 454 m3/d 
1999: 298 m3/d 
Lisäksi alueella on Minkiön (Kupparinkuopan) ja Maatalousoppilai-
toksen kaivot, jotka eivät ole käytössä. Ottamoiden veden rautapitoi-
suus on kohonnut. 
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Alueella on mahdollisuuksia vedenoton tehostamiseen. Tutkimuksilla 
tulisi selvittää, voidaanko pohjavesi saada käyttöön hyvälaatuisena 
harjun pohjoispäästä. 

Tehdyt tutkimukset: 

Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy (1991): Jokioisten Vedenhankinta 
Oy, Rehtijärven vedenottamo kaivotutkimus. työ 8809, julkaisematon 
raportti. 

Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy (1990): Jokioisten Vedenhankinta 
Oy, Rehtijärven vedenottamo, kaivotutkimukset. työ 8809, julkaisema-
ton raportti. 

Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy (1990): Jokioisten Vedenhankinta 
Oy, Rehtijärven vedenottamo. työ 8204, julkaisematon raportti. 

Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy (1983): Jokioisten Vedenhankinta 
Oy, Vedenhankintaan liittyvät pohjavesitutkimukset Rehtijärven poh-
javesialueella. työ 3273, julkaisematon raportti 

0416954 B Särkilampi B, I lk 

Särkilampi B pohjavesialue muodostaa Vieremän pohjavesialueen 
kanssa hydrologisesti yhtenäisen kokonaisuuden, joten se on kuvattu 
Vieremän pohjavesialueen yhteydessä (Forssa, 0406101 Vieremä, 
I lk). 

Tehdyt tutkimukset: 
Saarnio J. (1994): Jokioisten Kukonharjun pohjavesialueen suojelu-
suunnitelma. Tutkielma. Turun yliopisto, geologian laitos. 
Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy (1988): Jokioisten Vedenhankinta 
Oy, likaantumistutkimus Kukonharjun pohjavesialueella. työ 6003, 
julkaisematon raportti. 
Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy (1988): Jokioisten Vedenhankinta 
Oy, Täydentävä tutkimus Kukonharjun pohjavesialueella olevalla en-
tisellä kaatopaikalla. työ 6003, julkaisematon raportti. 
Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy (1987): Jokioisten vedenhankinta 
Oy, Selvitys entisen kaatopaikan, tekopohjavedenmuodostamisen ja 
sora-aineksen oton ja –pesun vaikutuksesta Kukonharjun pohja-
vesisuhteisiin. 
Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy (1984): Jokioisten Vedenhankinta 
Oy, Vedenhankintaan liittyvät pohjavesitutkimukset Rehtijärven poh-
javesialueella. työ 3273, julkaisematon raportti. 
Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy (1983): Jokioisten Vedenhankinta 
Oy, Vedenhankintaan liittyvät pohjavesitutkimukset Rehtijärven poh-
javesialueella. työ 3273, julkaisematon raportti. 
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Maa ja Vesi Oy (1966): Jokioisten Vedenhankinta Oy. Pohjavesitut-
kimus Kukonharjun alueella, julkaisematon raportti. 
Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy (1966): Jokioisten Vedenhankinta 
Oy, pohjavesitutkimus Kukonharjun alueella Jokioinen. työ 3101, jul-
kaisematon raportti. 

0416952 Murronkulma, II lk 

Murronkulman on itä-länsisuuntainen pitkittäisharju. Pohjavesialueen 
pinta-ala on 2,36 km2, josta muodostumisalaa on 0,91 km2. Pohjavettä 
muodostuu noin 700 m3/d. Länsiosassa pohjaveden virtaus suuntau-
tuu harjua pitkin kohti länttä, jossa pohjavesi purkautuu Haapajokeen. 
Harjun itäpää jakautuu useaan pienempään valuma-alueeseen, joilta 
pohjavesi purkautuu harjua reunustaville suoalueille ja ojiin. Harjun 
itäosan vedenhankintaa vaikeuttaa pohjaveden virtauksen jakautumi-
nen pieniin valuma-alueisiin, sekä mahdollinen suoperäisten vesien 
happea kuluttava vaikutus. Paras pohjaveden ottoalue on harjun län-
sipäässä, jossa muodostuva pohjavesi (noin 400 m3/d) on otettavissa 
käyttöön Haapajoen tuntumassa. 

Murronkulman osalta on käyty keskustelua pohjaveden laadusta. Alu-
eelta otetuissa vesinäytteissä (2000) on ollut kohonneita rauta-, man-
gaani-, alumiini- ja arseenipitoisuuksia. Näytteiden perusteella ei voi-
da tehdä lopullisia johtopäätöksiä alueelta käyttöön saatavan pohja-
veden laadusta. Pohjavesialueella veden laatu vaihtelee tyypillisesti 
paljon muodostuman eri osissa ja eri syvyyksillä. Lisäksi tutkitut ve-
sinäytteet ovat olleet sameita, mikä vaikuttaa analyysitulokseen aina-
kin raudan ja mangaanin osalta. 

Käyttöön saatavan pohjaveden laatu voidaan selvittää vedenhankinta-
tutkimuksella harjun länsipäässä. 

Tehdyt tutkimukset: 

Hämeen ympäristökeskus (2000): POSKI-projektin pohjavesiselvityk-
set Kanta-Hämeen alueella vuonna 2000. 

0416953 A Hirsikangas A, II lk 

Hirsikangas A on osa kaakko-luodesuuntaista pitkittäisharjua, joka 
jatkuu Ypäjän puolelle. Hirsikankaan pinta-ala on 1,78 km2, josta 
muodostumisalaa on 0,45 km2. Pohjavettä muodostuu 250-450 m3/d. 
Pohjavettä purkautuu harjun pohjoisreunasta ja harjun luoteispäästä 
Loimijokeen. Pohjavesi olisi otettavissa käyttöön purkautumisaluei-
den tuntumasta. 
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0416953 B, Hirsikangas B, III lk 

Hirsikangas B on osa kaakko-luodesuuntaista pitkittäisharjua, joka 
jatkuu kaakossa Hirsikangas A ja luoteessa Ypäjä kk pohjavesialuee-
na. Alueen pinta-ala on 0,66 km2, josta muodostumisalaa on 0,18 
km2. Muodostuva pohjavesimäärä on noin 100-150 m3/d. 

Hirsikangas B:n alueella harju on pienialainen ja pohjavettä purkau-
tuu useampaan ojaan (maastotarkastelu 23.11.2005), joten muodostu-
vaa pohjavesimäärää ei saada käyttöön teknis-taloudellisesti järkeväs-
ti yhdestä pisteestä. 

Ehdotus uudeksi luokaksi: poistetaan luokituksesta, koska alue on 
pieni eikä yli 100 m3/d pohjavettä saada käyttöön yhdestä pisteestä.  

Suojelusuunnitelman laatimisen yhteydessä pohjavesialueen kaivot 
on vaaittu pohjaveden virtaussuuntien selvittämiseksi. Tutkimusten 
perusteella esitetään että Hirsikangas B ja osa Ypäjä kk pohjavesialu-
etta poistetaan pohjavesiluokituksesta.  

2.5.4 Tammela 
0483401 Kaukolannummi, I lk 

Kaukolannummi on osa Forssan seudun poikki kulkevaa pitkittäishar-
jujaksoa. Pohjavesialueen pinta-ala on 6,72 km2, josta pohjaveden 
muodostumisalaa on 3,99 km2. 

Kaukolannummen pohjavesialueella on tehty koepumppauksia ja 
Kaukolanharjuselänne lähiympäristöineen on luonnonsuojelualuetta. 
Tiivistelmänä tutkimuksista ja pohjaveden käyttöönottoon tähtäävistä 
neuvotteluista todetaan, että koepumppauskohteista (Suunnittelukes-
kus 1994) ei voida ottaa käyttöön Kaukolannummen pohjavesialueen 
pohjavesiä, koska käyttöönoton katsotaan vaarantavan luonnonsuoje-
lulle asetetut tavoitteet. Myös paikalliset asukkaat ovat vastustaneet 
vedenottohankkeita. Alueella sijaitsee ainoastaan paikallinen Määr-
lammin vedenottamo. 

Kaukolannummi on laaja harjualue ja luonnonsuojelualue käsittää 
vain pohjavesialueen keskiosan. Alustavasti voidaan arvioida, että 
luonnonsuojelualueen ulkopuolelta voi olla mahdollista saada käyt-
töön huomattava osa pohjavedestä siten, että luonnonsuojelun tavoit-
teet eivät vaarannu. 

Tehdyt tutkimukset: 
Suunnittelukeskus (1994): Tammelan Kaukolanharjun pohjavesitut-
kimus, pohjavesiesiintymän koepumppaus, vaihe II. työ 1521-B3667, 
julkaisematon raportti. 
Suunnittelukeskus (1994): Tammelan Kaukolanharjun suojelusuunni-
telma, vaihe III. työ 1521-B3667, julkaisematon raportti. 
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Suunnittelukeskus (1993): Tammelan Kaukolanharjun pohjavesitut-
kimus, kaivonpaikkatutkimukset, vaihe I. työ 1521-B3667, julkaisema-
ton raportti. 

0483402 Kuivajärvenharju, I lk 

Kuivajärven harjussa pohjaveden virtaus suuntautuu länteen siten, et-
tä pohjavesi purkautuu harjua leikkaavaan Turpoonjokeen sekä Kui-
vajärveen. Pohjavesialueen pinta-ala on 4,49 km2, josta muodostu-
misalaa on 1,99 km2. Turpoonjoen ja Kuivajärven välisellä alueella 
pohjavesi on rautapitoista, mutta Porrassyrjänmäen länsipuolella teh-
dyt tutkimukset osoittavat, että vanhan sorakuopan kohdalla pohjave-
si on hyvälaatuista. Porrassyrjänmäelle muodostuu valuma-alue, jon-
ka antoisuus on noin 1000 m3/d. Porrassyrjänmäki voi soveltua myös 
tekopohjaveden muodostumiskohteeksi, jolloin käyttöön saatava ve-
simäärä olisi noin 5000 m3/d. 

Tehdyt tutkimukset: 

Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy (2003): Hämeen ympäristökes-
kus, Forssan Vesihuoltolaitos, Portaan alueen pohjavesitutkimus. työ 
16657, julkaisematon raportti. 

Kajander S. (2000): POSKI-projektin pohjavesiselvitykset Kanta-
Hämeen alueella vuonna 2000. Hämeen ympäristökeskus. Julkaise-
maton raportti. 

0483403 Syrjänharju, I lk 

Syrjänharju on osa pitkittäisharjujaksoa, joka rajoittuu Kaukjärveen 
sekä Mustialanlammiin. Pohjavesialueen pinta-ala on 2,19 km2, josta 
pohjaveden muodostumisaluetta on 1,34 km2. Pohjavesipinta Syrjän-
harjun vedenottamolla on Kaukjärven vesipinnan alapuolella, joten 
Kaukjärvestä imeytyy vettä harjuun, mikä lisää pohjavesialueen an-
toisuutta, mutta saattaa heikentää veden laatua. Pohjavesi purkautuu 
Mustialanlammiin. Syrjänharjun vedenottamolle on tutkittu lisäkaivo, 
mutta toisaalta valuma-alueelta voi olla mahdollista saada vesi laadul-
taan parempana käyttöön. Syrjänharjun vedenottamosta otettiin vettä 
vuonna 2004 keskimäärin 601 m3/d. 

Tehdyt tutkimukset: 

Kallio, H., Korkka-Niemi, K., Salonen, V-P. (2000): Syrjänharjun ja 
Pätinkiharjun pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, Turun yliopisto, 
maaperägeologian osasto, julkaisematon raportti. 

Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy (1997): Tammelan kunta, Syrjän-
harjun vedenottamon tarkkailuohjelma. työ 11835, julkaisematon ra-
portti. 
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Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy (1996): Tammelan kunta, Syrjän-
harjun vedenottamon lisäkaivon kaivopaikkatutkimus. työ 11017, jul-
kaisematon raportti. 

Oy Vesi-Hydro AB (1989): Tammelan kunta, Pohjaveden vaikutus 
Kaukjärven ja Mustialammin vedenkorkeuksiin ja virtaamiin. 

Oy Vesi-Hydro AB (1974):Forssan kaupunki, muistio Syrjänharjun 
pohjavesitutkimuksesta. työ 7349, julkaisematon raportti. 

0483409 Ruostejärvi, I lk 

Luode-kaakko-suuntainen soravaltainen pitkittäisharju Ruostejärven 
rannalla. Harju kulkee kapeana kannaksena järven yli. Leppilammen 
itäpuolella on harjun hiekkainen lievealue. Pohjavesialueen pinta-ala 
on 1,36 km2, josta pohjaveden muodostumisaluetta on 0,97 km2. Poh-
javesi purkautuu Ruostejärveen ja Leppilampeen.  

Alueella sijaitsee Eerikkilän urheiluopiston kaivo, joka rakennettiin 
vuonna 1998. Veden käyttö on noin 20 m3/d, veden laatu on hyvä.  
Urheiluopistolla on myös kaksi vanhaa porakaivoa, joiden vedessä 
rauta- ja mangaanipitoisuudet ovat kohonneet. Kaivot voidaan tarvit-
taessa ottaa käyttöön varavesilähteenä. 

Alueella on merkitystä ainoastaan paikalliseen vedenhankintaan. 

Tehdyt tutkimukset: 

Ristolainen J. (1999): Tammelan Ruostejärven pohjavesialueen riski-
kartoitus ja –arviointi. Opinnäytetyö. Hämeen ammattikorkeakoulu, 
ympäristönsuojelun koulutusohjelma. 

Hämeen ympäristökeskus (1998): Pohjavesiselvitykset Tammelan 
kunnassa, Ruostejärven pohjavesiselvitys 1997-1998. 

0483416 Liesjärvi, I lk  

Liesjärven pohjavesialue on reunamuodostuma, jonka länsireunassa 
on harju. Pohjavesialueen pinta-ala 0,96 km2, josta pohjaveden muo-
dostumisaluetta on 0,66 km2. Pohjavesi purkautuu Soukkajärveen. 
Alueella on Metsäoppilaitoksen kaivo, johon osa vedestä tulee ran-
taimeytyneenä. Metsäoppilaitoksen kaivon käyttöä laajennetaan pai-
kallisen vesihuollon kaivoksi. Vedessä on todettu pieniä pitoisuuksia 
torjunta-aineita jotka poistetaan vedestä aktiivihiilisuodatuksella. 
Vaihtoehtoisia kaivonpaikkoja on pohjavesialueen länsireunalla. 

0483419 Pätinkiharju, I lk 

Pätinkiharjun pohjavesialueeseen kuuluu kaksi pitkittäisharjua, jotka 
liittyvät toisiinsa ja muodostavat deltaleventymän. Pohjavesialueen 
pinta-ala on 3,69 km2, josta muodostumisaluetta on 1,96 km2. Pohja-
vettä muodostuu noin 1900 m3/d.  
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Pohjaveden virtaus suuntautuu idästä ja lännestä Pitkäjärveen, jonka 
veden pinnan taso on seudun järvistä ja lammista alhaisin. Ainoastaan 
pohjoisesta liittyvässä harjussa pohjaveden virtaus voi suuntautua 
pohjoiseen. 

Pitkäjärven rannalla on Lautaportaan vedenottamo, jonka ottolupa on 
400 m3/d. Vedenottomäärä vuonna 2004 oli 117 m3/d. 

Pätinkiharju on laaja ja yhtenäinen pohjavesimuodostuma. Lautapor-
taan vedenottamolla on vedenoton tehostamismahdollisuuksia. 

Tehdyt tutkimukset: 

Kallio, H., Korkka-Niemi, K., Salonen, V-P. (2000): Syrjänharjun ja 
Pätinkiharjun pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, Turun yliopisto, 
maaperägeologian osasto, julkaisematon raportti. 

Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy (1996): Tammelan kunta, Päti-
känharjun pohjavedenottamon kaivopaikkatutkimus. työ 11006, jul-
kaisematon raportti. 

Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy (1996): Tammelan kunta, Pätin-
kiharjun pohjavedenottamon tarkkailuohjelma, julkaisematon raport-
ti. 

Maa ja Vesi Oy (1995): Tammelan kunta, Pitkäjärven hydrogeologi-
nen selvitys ja tulevan vedenoton vaikutuksia Pitkäjärveen, julkaise-
maton raportti. 

Maa ja Vesi Oy (1991): Tammelan kunta, Pohjavesitutkimus Päti-
känharjulla, julkaisematon raportti. 

0483418 Kurjenpolvi, II lk  

Kurjenpolvi on kaakko-luodesuuntainen pitkittäisharjumuodostuma. 
Pohjavesialueen pinta-ala on 1,01 km2, josta pohjaveden muodostu-
misaluetta on 0,34 km2.  Harjun luoteispäässä on PLM:n vedenotta-
mo. Lisävedensaantimahdollisuuksia on harjun kaakkoispäässä. 

Pienen kokonsa vuoksi alue soveltuu ainoastaan paikalliseen veden-
hankintaan. 

0483404 Anttila, III lk 

Anttilan pohjavesialue on Syrjänharjusta luoteeseen haarautuva heik-
ko pitkittäisharjuselänne. Pohjavesialueen pinta-ala on 0,82 km2, josta 
muodostumisalaa on 0,23 km2. 

Anttilan pohjavesialue jakautuu useaan valuma-alueeseen. Pohjois-
osan pohjavesi purkautuu rautapitoisena ojaan. Maastotarkastelussa 
23.11.2005 ojan virtaamaksi on arvioitu noin 150 m3/d, josta osa on 
voinut olla pintavettä. Pienempiä purkautumiskohtia on muodostu-
man keski- ja eteläosissa harjun lounaisreunalla.  
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Anttilassa muodostuvaa kokonaispohjavesimäärää (140-200 m3/d) ei 
saada käyttöön teknis-taloudellisesti järkevästi yhdestä pisteestä, vaan 
muodostuma jakautuu useampaan valuma-alueeseen. 

Ehdotus uudeksi luokaksi: poistetaan luokituksesta, koska yhdestä 
pisteestä käyttöön saatava vesimäärä on alle 100 m3/d. 

0483405 Portaansyrjä, III lk  

Pitkittäisharjun osa, joka on soiden ympäröimä. Harju jatkuu luotees-
sa kunnanrajan yli. Pohjavesialueen pinta-ala on 0,97 km2, josta muo-
dostumisalaa on 0,34 km2. Pohjavesi purkautuu Lähdekorven suolle. 
Kohde soveltuu vain paikalliseen vedenhankintaan. 

Ehdotus uudeksi luokaksi: II 

0483406 Sahankangas, III lk 

Pohjavesialueen pinta-ala on 1,68 km2, josta pohjaveden muodostu-
misalaa on 1,00 km2. Alue on Forssassa ja Tammelassa kulkevan har-
jun jatke Pätinkiharjun (0483419) pohjavesialueen itäpuolella. 

Harjun ydinosa kulkee luoteis-kaakkosuuntaisena Lahnalammin poh-
joispuolelta. Parhaiten vedenhankintaan sopivat alueet ovat harjun 
ytimessä, Lahnalammin pohjoispuolella. Alueelta voidaan saada vettä 
käyttöön ainakin 200-300 m3/d. Vesimäärän arviointi edellyttää lisä-
tutkimuksia. 

Harju jatkuu kaakkoon Metsäsianvuoren-Myllyharjun välisessä laak-
sossa pohjavesirajausten ulkopuolella. Alueella on pohjavesirajausten 
tarkistuksen tarve. 

Ehdotus uudeksi luokaksi: II 

0483407 Kyynäränharju, III lk  

Järven yli kulkeva erittäin kapea harju Liesjärven kansallispuistossa. 
Pohjavesialueen pinta-ala on 0,59 km2, josta pohjaveden muodostu-
misalaa on  0,21 km2.  Pohjaveden virtaus suuntautuu järven rannoilta 
kohti järveä, mutta järven pinnan noustessa tapahtuu myös rantaimey-
tymistä harjuun. Rantaimeytymisen osuus on erittäin merkittävää, sil-
lä järven ylittävällä osuudella alue on hyvin kapea. 

Ehdotus uudeksi luokaksi: poistetaan, koska harju on pieni ja vaikeas-
ti hyödynnettävä kansallispuiston keskellä. 
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0483408 Hiiliniemi, III lk 

Hiekkainen pitkittäisharju, joka ulottuu niemenä Liesjärveen. Pohja-
vesialueen pinta-ala on 0,87 km2, josta pohjaveden muodostumisalu-
etta on 0,37 km2. Järveen ulottuvaa Hiiliniemeä lukuun ottamatta 
maakerrokset pohjaveden muodostumisalueella ovat ohuet, kalliot 
nousevat maan pintaan paikoitelleen  ja osa muodostumisalueesta on 
moreenia. Muodostuva pohjavesi purkautuu useammasta paikasta 
Liesjärveen. 

Ehdotus uudeksi luokaksi: poistetaan, koska pohjavesialue on rikko-
nainen, eikä sovellu yhteiskunnan vedenhankintaan.  

0483410 Välihuhta III lk  

Välihuhta on pitkittäisharju, johon liittyy reunamuodostuma. Pohja-
vesialueen pinta-ala  on 0,83 km2, josta muodostumisalaa 0,37 km2. 
Koko muodostuman pohjavesimäärää ei saada käyttöön yhdestä pis-
teestä. Alueella on merkitystä vain paikalliseen vedenhankintaan. 

Ehdotus uudeksi luokaksi: poistetaan luokituksesta 

0483411 Tienhaara, III lk 

Tienhaara on pitkittäisharju, joka on ainekseltaan soraa. Eteläosassa 
harju laajenee deltaksi, joka on hiekkaa ja silttiä. Pohjavesialueen 
pinta-ala on 0,5 km, josta pohjaveden muodostumisaluetta on 0,21 
km2. Alueen eteläreunalla on kaksi lähdettä. Alueella on merkitystä 
vain paikalliseen vedenhankintaan. 

Ehdotus uudeksi luokaksi: poistetaan luokituksesta 

0483412 Hosioisnummi, III lk 

Hosioisnummi on pitkittäisharjumuodostuma. Pohjavesialueen pinta-
ala on 1,67 km2, josta muodostumisaluetta on 0,78 km2. Soraa ja 
hiekkaa oleva harjuselänne kulkee luoteis-kaakkosuunnassa alueen 
poikki, kiertäen Kelhunlammen pohjoispuolelta. Harjun molemmin 
puolin on hiekkaisia epäyhtenäisiä lievealueita. 

Pohjaveden virtaus on jakautunut useaan valuma-alueeseen ja lisäksi 
ympäröivät suot voivat heikentää veden laatua. Alueen epäyhtenäi-
syys vaikeuttaa vedenhankintaa. 

Ehdotus uudeksi luokaksi: II 
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0483413 Laihanlammi III lk 

Soiden ympäröimä rikkonainen harjumuodostuma, josta erkanee ete-
lään pitkittäisharju. Pohjavesialueen pinta-ala on 1,19 km2, josta poh-
javeden muodostumisaluetta on  0,46 km2. Maakerrokset ovat erityi-
sesti keski- ja pohjoisosissa ohuet ja kalliot nousevat maan pintaan 
katkoen pohjaveden virtausta useisiin pieniin valuma-alueisiin. Poh-
javesi purkautuu hiekkaisia alueita ympäröiville soille. Pohjavesialu-
een eteläosassa muuttuu selkeämmäksi pitkittäisharjuksi, joka jatkuu 
hyvin kapeana etelään pohjavesialuerajausten ulkopuolelle. 

Pohjaveden virtaus on jakautunut useaan valuma-alueeseen ja lisäksi 
ympäröivät suot heikentävät veden laatua. Parhaat edellytykset ve-
denhankintaan ovat alueen eteläosassa, jossa arvioitu antoisuus on 
50-200  m3/d. 

Ehdotus uudeksi luokaksi: II 

0483414 Kankaanpäänmäet, III lk 

Reunamuodostuma, jossa pohjavesialueeksi on rajattu 1,36 km2, josta 
pohjaveden muodostumisaluetta on 0,76 km2. Muodostuma jatkuu 
hiekkaisena pohjavesialuerajojen ulkopuolelle alueen koillispuolella. 
Alue on osittain moreenipeitteinen.  

Kankaanpäänmäet jakautuu kahteen erilliseen mäkeen, joten koko 
pohjavesimäärää ei saada käyttöön yhdestä pisteestä. Pohjavettä pur-
kautuu muodostumisalueita ympäröiville soille sekä alueen lounais-
reunan lähteisiin. Lounaisreunan lähteiden yläpuolella on edellytykset 
löytää muutama 100-250 m3/d vedenottopaikka. 

Alueen koillispuolella on pohjavesirajauksen tarkistustarve. POSKI-
projektin pohjavesitutkimuksissa on todettu, että Kankaanpäänmäkien 
koillispuolella on vettä johtavia kerroksia osittain moreenin alla. 

Ehdotus uudeksi luokaksi: II 

Tehdyt tutkimukset: 

Kajander S. (2000): POSKI-projektin pohjavesiselvitykset Kanta-
Hämeen alueella vuonna 2000. Hämeen ympäristökeskus. Julkaise-
maton raportti. 

0483415 Kärmesyrjä,  III lk  

Pieni pitkittäisharjumuodostuma. Pohjavesialueen pinta-ala on 0,60 
km2, josta pohjaveden muodostumisalaa on 0,22 km2. Pohjavesi pur-
kautuu harjun itäpäässä. Pohjavettä saadaan itäpäästä käyttöön toden-
näköisesti  100-200 m3/d. 

Pieni, mutta selkeä pohjavesimuodostuma. 

Ehdotus uudeksi luokaksi: II 
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0483417 Palonummi, III lk  

III Salpausselkä kulkee koillis-lounaissuuntaisena katkonaisena hiek-
kamuodostumien ketjuna Liesjärven kaakkoispuolelta. Suurin yhte-
näinen osa on rajattu Palonummen pohjavesialueeksi. Pohjavesialu-
een pinta-ala on 1,07 km2, josta pohjaveden muodostumisaluetta on 
0,63 km2.  Mahdollinen pohjaveden purkautumisalue on alueen länsi-
reunasta Liesjärveen, josta ainakin osa pohjavedestä on hyödynnettä-
vissä. 

Ehdotus uudeksi luokaksi: II 

0583451 Mikkostennokka, III lk  

Mikkostennokka on osa pitkittäisharjujaksoa, joka rajoittuu pohjois-
reunaltaan Kaukjärveen ja eteläreunaltaan kallioharjanteisiin. Pohja-
vesialueen pinta-ala on 0,59 km2, josta muodostumisaluetta on 0,37 
km2. Pohjaveden virtaus suuntautuu eteläreunan kallioharjanteilta 
pohjoiseen Kaukjärveen. Kaukjärven vesipinnan korkeuden vaihte-
luista johtuen harjuun imeytyy järviveden nousun seurauksena pinta-
vettä, joka on voinut heikentää pohjaveden laatua.  

Ehdotus uudeksi pohjavesialueluokaksi: II 

TAMMELAN RAJALLA SIJAITSEVAT POHJAVESIALUEET 

0408255 Mustalammi, III lk 

Pitkittäisharju. Pohjavesialueen pinta-ala on 7,1 km2, josta muodos-
tumisalaa on  3,71 km2. Muodostumisalasta 0,86 km2 sijaitsee Tam-
melan kunnan puolella. Harjun karkearakeinen ydin kulkee Tamme-
lan puolella luode-kaakko-suuntaisena muodostuman pohjoisosassa ja 
harju jatkuu katkonaisena pohjavesirajausten ulkopuolella luoteeseen. 
Harjuytimen eteläpuolelle leviää tasainen deltaleventymä, joka on 
hienompaa hiekkaa. Pohjaveden päävirtaussuunta on kaakkoon. 

Harju jatkuu katkonaisena pohjavesirajausten ulkopuolella luotee-
seen. 

Tammelassa alueella ei ole merkitystä yhteiskunnan vedenhankinnal-
le. 

0421054 Uurtaanharju-Maanpykälä, II lk 

Pohjavesialueen pinta-ala on 3,1 km2, josta muodostumisalaa on  
1,71 km2. Maanpykälän alue on pitkittäisharju, jonka pohjaveden 
muodostumisalasta 0,04 km2 sijaitsee Tammelan kunnan puolella. 
Pohjavesialueelta ei ole virtausyhteyttä kaakkoispuolella olevalle 
Portaansyrjän (0483405) pohjavesialueelle. Tammelaan ulottuvalla 
päällä ei ole merkitystä vedenhankinnalle. 



 

 
EUROOPAN 
ALUEKEHITYSRAHASTO 

 18923 24

 
    

 

 

P:\Hämeen ympäristökeskus ja Forssan seutu\18923\Tekstit\18923 Forssa Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma.doc 

0421055 Haukanpesäkangas, II lk 

Pohjavesialueen pinta-ala on 1,23 km2, josta muodostumisalaa on  
0,53  km2. Muodostumisalasta Tammelan kunnassa on 0,22 km2. 
Muodostuma on pitkittäisharju, josta pohjavesi purkautuu useasta 
kohdasta ympäröiviin vesistöihin. Tammelassa alueella ei ole merki-
tystä yhteiskunnan vedenhankinnalle. 

0421056 Patamolammi, III lk 

Pohjavesialueen pinta-ala on 0,89 km2, josta muodostumisalaa on  
0,22  km2. Muodostumisalasta 0,07 km2 on Tammelan kunnan puolel-
la. Todella kapea, katkeileva harjumuodostuma. Tammelan puolella 
harju kulkee kalliomäen itärinteessä Patamonlammin länsireunassa. 
Vettä johtavia kerroksia on erittäin vähän. Pohjaveden virtaus suun-
tautuu Patamonlammiin. Tammelassa alueella ei ole merkitystä yh-
teiskunnan vedenhankinnalle. 

0443351 A Pernunnummi A, I lk 

Pernunnummi on oleva huomattavan laaja pohjavesimuodostuma, jo-
ka on alueellisesti erittäin merkittävä. Alue on jaettu A- B ja C-osaan, 
josta A sijoittuu Tammelan ja Lopen kuntaan, B Lopelle ja C Tam-
melaan. Pernunnummi A pohjavesialueen pinta-ala on 29,63 km2, jos-
ta muodostumisalaa on 23,25 km2.  

Pernunnummi A eteläosassa pitkittäisharjun ydinosa on sijoittunut 
kalliopainanteeseen, ja se jatkuu alueelta kaakkoon sekä luoteeseen. 
Alueen luoteisreunassa on reunamuodostuma, Pernunharju. Harjujen 
välialueella ja pitkittäisharjun eteläpuolella on laaja-alaisia hiekka-
tasanteita ja useita järviä, lampia ja suoalueita. Parhaiten vettä johta-
van osan pitkittäisharjun kohdalla on järviryhmä siten, että harju ra-
joittuu järviin n. 5 km matkalla. 

Pohjaveden päävirtaus suuntautuu pitkittäisharjuun, jossa sijaitsee 
vedenjakaja-alue Tammelan Kaitajärven länsipuolella. Vedenjakajan 
länsipuolelta pohjaveden virtaus suuntautuu Onkilammiin ja Väärä-
ojan lähteisiin. Vääräojan virtaama on vaihdellut (1998-2002) 3282-
6480 m3/d. Vedenjakajan itäpuolella pohjavesi purkautuu pitkittäis-
harjusta järviin ja edelleen Petojokeen. Petojoen virtaama on vaihdel-
lut (1998-2003) 4320-41040 m3/d. Tutkimusten ja Petojoen alivir-
taaman perusteella on päätelty, että osa pohjavedestä virtaa Pernun-
nummen alueelta Räyskälään ja purkautuu suoraan Kaartjärveen.  

Pernunnummen pohjoisosasta heikommin vettä johtavilta hiekka- ja 
silttialueilta pohjavettä purkautuu järviketjuun Mälkiä-Särkijärvi-
Laihasensuo-Myllyjärvi, josta edelleen Myllyojan kautta Kaartjär-
veen.  
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Tehdyt tutkimukset: 

Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy (2004): Forssan Vesihuoltolaitos, 
Pernunnummen pohjavesitutkimus, pohjaveden virtausmalli 8.2.2005. 
työ 14471, julkaisematon raportti. 

Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy (2004): Forssan Vesihuoltolaitos, 
Tammelan kunta, Jokioisten kunta ja Hämeen ympäristökeskus; Per-
nunnummen pohjavesitutkimus. työ 14471B, julkaisematon raportti. 

Häyhä, T. (2001): Pernunnummen alueen Natura luontotyypit ja lajit, 
julkaisematon raportti 

Geologian tutkimuskeskus (1996): Painovoimamittaukset ja maatut-
kaluotaukset Pernunnummella, julkaisematon raportti. 

0443351 C Pernunnummi C, I lk,  

on Pernunnummi A pohjavesialueen jatko lännessä.  Pohjavesialueen 
pinta-ala on 1,95 km2, josta muodostumisaluetta on 1,43 km2. Pohja-
veden virtaus tällä alueella suuntautuu länteen siten, että purkukohtia 
on Onkilammissa ja sen laskuojassa Vääränojansuolle asti. Pernun-
nummi A ja Pernunnummi C pohjavesialueiden rajalle ei ole hydro-
geologista perustetta, vaan Pernunnummi A-alueelta muodostuvaa 
pohjavettä virtaa Pernunnummi C alueelle.  

Onkilammilla on Portaan ja Ojasen vesihuolto Oy:n vedenottamo, jo-
hon on liittynyt 250 taloutta. Onkilammin eteläpuolelle on tutkittu 
pohjaveden uusi käyttöönottokohde. 

Vaihtoehtona pohjaveden käyttöönotolle Onkilammin vedenottamos-
ta voisi olla vedenotto lähteiden laskuojasta luonnonsuojelualueen ul-
kopuolelta. Vääräojasta otettu vesi (~4 000 m³/d) käytettäisiin teko-
pohjaveden raakavetenä Porrassyrjänmäessä. 

2.5.5 Ypäjä 
0498101 Ypäjä kk, I lk 

Ypäjä kk on osin savipeitteinen pitkittäisharju, josta erottuu kaksi 
harjukumparetta. Pohjavesialueen pinta-ala on 1,71 km2, josta pohja-
veden muodostumisalaa on 0,30km2. 

Harjun eteläpuolella on moreenipeitteinen kallioharjanne ja pohjois-
puolella savinen jokilaakso. Pohjavesi virtaa itä-länsisuunnassa ja 
purkautuu pohjoispuolella kulkevaan ojaan. 

Kirkonkylän vedenottamolta on saatavissa vain osa pohjavesialueella 
muodostuvasta vesimäärästä. Vedenoton tehostamismahdollisuuksia 
on pohjavesialueen itäosan muodostumisalueella. 

Vedenottamon ottolupa on 400 m3/d. Vuonna 2004 vettä otettiin 
256 m3/d. Ottamolla on raudanpoistolaitteisto. 



 

 
EUROOPAN 
ALUEKEHITYSRAHASTO 

 18923 26

 
    

 

 

P:\Hämeen ympäristökeskus ja Forssan seutu\18923\Tekstit\18923 Forssa Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma.doc 

Kirkonkylän vedenottamolla on vesioikeuden vahvistama lähi- ja 
kaukosuojavyöhyke. 

Tehdyt tutkimukset: 
Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy (2004): Ypäjän kunta, Lausunto 
mangaaninpoistolaitteistosta. työ 18398, julkaisematon raportti. 
Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy (2004): Ypäjän kunta, Kirkonky-
län vedenottamon kaivopistetutkimus. työ 17919, julkaisematon ra-
portti. 
Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy (2004): Ypäjän kunta, Kirkonky-
län vedenottamon koepumppaus. työ 17919, julkaisematon raportti. 
Suunnittelukeskus Oy 1972: Kirkonkylän pohjavedenottamon suoja-
aluesuunnitelma. Työ 7071. 

0498151 Isoniitty, I lk 

Isoniityn pohjavesialue muodostuu kapeasta pohjois-eteläsuuntaisesta 
pitkittäisharjuselänteestä. Isoniityn vedenottamon eteläpuolella harju 
leviää laajemmaksi Munitunkukkulaksi. Noin kilometrin päässä ve-
denottamolta harju on nähtävissä pienenä savikon päälle nousevana 
selänteenä. Pohjaveden luonnollinen virtaus suuntautuu luoteesta 
kaakkoon, jossa pohjavesi purkautuu Munitunkukkulan eteläpuolelta 
ojiin. Pohjavesialueen pinta-ala on 2,13 km2, josta pohjaveden muo-
dostumisaluetta on 0,42 km2. 

Isoniityn vedenottamon lupa on 250 m3/d. Vuonna 2004 vettä otettiin 
177 m3/d.  Veden mangaanipitoisuus on kohonnut. Pohjavesialueella 
ei ole vedenoton lisäämismahdollisuutta. 

0498152 Kuusjoki, I lk 

Kuusjoen pohjavesialue on osa kapeaa pitkittäisharjua, joka on reu-
noilta peittynyt hienojakoisten kerrosten alle. Kaakkoispäässä harju 
laajenee deltaksi. Pohjavesialueen pinta-ala on 1,89 km2, josta pohja-
veden muodostumisaluetta on 0,79 km2.  

Pohjavesialue jakautuu kolmeen valuma-alueeseen. Läntisen valuma-
alueen antoisuus on noin 150 m3/d ja itäisen valuma-alueen antoisuus 
noin 300 m3/d. Näiden välille jää pieni valuma-alue. Pohjavesi pur-
kautuu luonnostaan harjun pohjoispuolella oleviin lähteisiin. Itäisellä 
valuma-alueella sijaitsee Kuusjoen vedenottamo, läntiselle valuma-
alueelle on tutkittu vedenottamon paikka. 

Kuusjoen vedenottamon lupa on 250 m3/d. Vuonna 2004 vettä otettiin 
111 m3/d. 

Pohjavesialueella ei ole näiden paikkojen ohella mahdollisuutta ve-
denoton lisäämiseen. 
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Tehdyt tutkimukset: 
Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy (1995): Ypäjän kunta, Kuusjoen 
vedenottamon tarkkailuohjelma. työ 10304, julkaisematon raportti. 
Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy (1991): Ypäjän kunta, Kuusjoen 
alueen pohjavesitutkimus. työ 8529, julkaisematon raportti. 

0498102 Rimmi, III lk 

Rimmi on moreeninotko, jonka pohjalla on Rimminlähde. Pohjavesi-
alueen pinta-ala on 0,5 km2, josta muodostumisalaa ei ole rajattu erik-
seen. Pohjavesialueella ei ole merkitystä laajempaa vedenottoa ajatel-
len. Kohde soveltuu paikalliseen pieneen vedenottoon. 

Rimmin lähteestä purkautuvan pohjaveden määrä oli 23.11.2005 
enintään 50 m3/d. Kuivina jaksoina purkautuva vesimäärä on pienem-
pi, sateisina aikoina suurempi. Tutkimuksissa (Ypäjän kylän veden-
hankinta, 1991) on todettu, että vesi saadaan käyttöön ainoastaan 
ammentamalla lähdesilmästä. Maaperän vedenjohtavuus on heikko. 

Rimmin lähde ei ole antoisuudeltaan niin suuri, että sen valuma-
alueella pitäisi säilyttää pohjavesialueen erityisarvo. 

Ehdotus uudeksi luokaksi: poistetaan pohjavesiluokituksesta, koska 
muodostuva pohjavesimäärä on alle 100 m3/d. 

2.6 Pohjaveden laatu 
Suunnittelualueen pohjavesialueilla on yleisesti ottaen luonnonvarai-
sesti hyvälaatuista pohjavettä. Yleisesti kuitenkin tiedetään, että va-
luma-alueiden eri osissa ja syvyyssuunnassa eri kerroksissa veden 
happi-, rauta-, ja mangaaniarvot vaihtelevat suuresti. Luonnonvarai-
silla harjualueilla pohjaveden laatuun vaikuttaa paikoin suo- ja järvi-
vesien imeytyminen harjuihin. Imeytymistä voi tapahtua erityisesti 
pohjaveden käyttöönoton seurauksena, jolloin pohjaveden pinnan 
alentuessa luonnonvaraisista lähdepaikoista alkaa imeytyä pintavettä 
harjuun. 

Ihmistoiminnan seurauksena tavallisimpia laadun muutoksia on klo-
ridipitoisuuden nousu suolattavien teiden läheisyydessä sekä nitraat-
tipitoisuuden kohoaminen luonnontilaisesta peltojen lannoituksen 
seurauksena. Vaikutuksia voidaan havaita lähes kaikkialla teiden ja 
peltojen läheisyydessä. Nitraatin ja kloridin pitoisuudet eivät 
kuitenkaan pääsääntöisesti kohoa laajoissa pohjavesimuodostumissa 
yli talousveden suositusarvojen (kloridi 250 mg/l ja nitraatti 50 mg/l, 
STM 461/2000), joten ne eivät rajoita veden käyttöä. Vesi ei  
kuitenkaan saa olla syövyttävää. Vesijohtomateriaalien syöpymisen 
ehkäisemiseksi kloridipitoisuuden tulisi olla alle 25 mg/l . Tämän 
arvon ylittäviä kloridipitoisuuksia esiintyy paikoin pohjavedessä 
suolattavien teiden ympäristössä. 
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Forssan seudulla ei ole tapahtunut laaja-alaista pohjaveden pilaantu-
mista, jonka vuoksi vedenottamoita olisi jouduttu sulkemaan. Ainoas-
taan Tammelassa Metsäkoulun vedenottamolla vedessä esiintyy tor-
junta-aineita, jotka joudutaan suodattamaan pois, jotta vesi täyttäisi 
talousvedelle asetetut laatuvaatimukset. Torjunta-aineet ovat peräisin 
Metsäkoulun taimitarhalta, joka sijaitsee kaivon lähellä. 
Taulukossa 2. on esitetty vedenottamokohtaiset tiedot veden laadun 
poikkeamista. 

Taulukko 2. 
Vedenottamo  Ottolupa 

(m3/d) 
Vedenotto 

v.2004 (m3/d)
Laatutiedot 

ja veden käsittely 
Forssa 

Vieremä 3100 Pohjavesialueella tapahtuu rantaimeytymistä. 

Linikkala 
Vieremä +  

Linikkala yht.9000 2230 Pohjavesialueella tapahtuu rantaimeytymistä. 
Koijärvi     Kohonnut rautapitoisuus 

Humppila 
Koivistonharju 800   Kloridipitoisuus koholla luonnontilaisesta. 

Huhti 600   
Kohonnut rautapitoisuus  

Ottamolla on raudan- ja mangaaninpoistolaitteisto. 

Murronharju 1000     

Jokioinen 
Kuuma 400 163   
Minkiö   0 Pohjavesi on rautapitoista. 

Maatalousoppilaitos   0 Pohjavesi on rautapitoista. 

Rehtijärvi   210 
Pohjavesialueella tapahtuu rantaimeytymistä. Suurella 
ottomäärällä veden laadun ongelmana haju, maku ja 

väri. 

Särkilampi ei rajoitusta 2230   
Nokka       

Tammela 
Syrjänharju 700 601 Pohjavesialueella tapahtuu rantaimeytymistä. 

Mustiala       

Eerikkilä   20 
Uudessa kaivossa veden laatu on hyvä. (vanhoissa pora-

kaivoissa rautaa, radonia) 

Metsäkoulu     
Pohjavedessä torjunta-aineita 

(poistetaan suodatuksella) 

Lautaporras 400 117 
Kloridipitoisuus koholla luonnontilaisesta. Käsittelynä 

kalkkirouhealkalointi. 

Onkilammi       

Ypäjä 

Kirkonkylä 400   
Mangaanipitoisuus ylittää talousveden laatusuosituksen, 
kloridipitoisuus koholla luonnontilaisesta. Ottamolla on 

raudan- ja mangaaninpoistolaitteisto. 

Isoniitty 250   Pohjavedessä on mangaania. 

Kuusjoki 250    
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2.7 Ensisijaiset pohjaveden käyttöönoton kehittämiskohteet ja lisäselvi-
tystarpeet 

Forssa: 
0406101 Vieremä, I lk 

Tutkimustarpeena rantaimeytyskohteiden sijainnin selvittäminen sekä 
vedenkorkeus- ja laatuhavainnot imeytymiskohteiden pinta- ja pohja-
vesistä. 

0406103 Koijärvi, I lk 

Mahdollisuuksia nykyistä laajempaan vedenhankintaan erityisesti 
alueen itäosassa Pahurinharjulla, mutta alueelta tarvitaan lisätutki-
mustietoa ennen tarkempaa arviota käyttöön saatavan pohjaveden 
määrästä ja laadusta. 
Humppila: 
0410302 Huhti, I lk Harjun eteläkärjen lähteiden yläpuolelta on saa-
tavissa käyttöön noin  600 m3/d pohjavettä. (lähdevirtaamat on mitat-
tu kolmiopadolla 4.7.2005). Pohjavesi on aistinvaraisesti raudatonta 
ja mangaanitonta. Nykyinen vedenottamo on harjun väärässä päässä, 
valuma-alueen latvalla, minkä vuoksi vedessä on laatuongelmia. 
0410352 Murronharju, I lk. Lisävedenottomahdollisuus Venäjän 
alueella 500-1000 m3/d. Antoisuuden tarkempi arviointi edellyttää li-
sätutkimuksia. 
Jokioinen: 
0416954 A, Särkilampi A, I lk 
Tutkimuksilla tulisi selvittää, voidaanko pohjavesi saada käyttöön 
raudattomana harjun pohjoispäästä, josta pohjavettä purkautuu yli 
1000 m3/d. 
0416951 Latovainio, I lk 
Latovainion pohjavesialueelle on tutkittu kaksi vedenottopaikkaa 
olemassa olevan Kuuman ottamon lisäksi. 
Terävästä saa käyttöön 300 m3/d luonnollista pohjavettä, jonka lisäksi 
paikalla on mahdollisuus rantaimeytyneen tekopohjaveden muodos-
tamiseen ainakin 200 m3/d. 

Kullaanharjulle on tutkittu vedenhankintapiste, jonka arvioitu antoi-
suus on 400 m3/d. 
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Tammela: 
0483401 Kaukolannummi, I lk 
Alustavasti voidaan arvioida, että luonnonsuojelualueen ulkopuolelta 
voi olla mahdollista saada käyttöön huomattava osa pohjavedestä si-
ten, että luonnonsuojelun tavoitteet eivät vaarannu. Käyttöön saata-
van vesimäärän tarkempi arviointi edellyttää lisätutkimuksia. 
0483402 Kuivajärvenharju, I lk 
Portaan alueella on käyttämättömiä pohjavesivaroja. Luonnollinen 
pohjaveden muodostumismäärä on noin 1000 m3/d. Lisäksi harjussa 
on mahdollisuudet vedenoton lisäämiseen tekopohjavedellä Väärä-
ojasta siten, että vedenottamon yhteistuotto olisi noin 4000-5000 
m3/d. 
0443351 A ja C Pernunnummi, I lk 
Pernunnummen A ja C alueella muodostuu pohjavesialueen pinta-
alan perusteella noin 25 000 m3/d pohjavettä vuorokaudessa. Pernun-
nummi A-alueella parhaat pohjaveden käyttökohteet sijoittunevat Lo-
pen kunnan puolelle. Pernunnummi C alueella Onkilammille on tut-
kittu vedenottokohde, tai purkautuvaa pohjavettä voidaan vaihtoeh-
toisesti hyödyntää tekopohjavetenä Kuivajärvenharjulla. 
Ypäjä: 
0498101 Ypäjä kk, I lk 
Pohjavettä on saatavissa 150-200 m3/d pohjavesialueen itäiseltä muo-
dostumisalueelta. Pohjavesi voidaan mahdollisesti ottaa käyttöön Hir-
sikangas B-pohjavesialueen puolelta. 
0498152 Kuusjoki, I lk 
Kuusjoen pohjavesialueen läntiselle valuma-alueelle on tutkittu ve-
denottopiste, jonka antoisuus on noin 150 m3/d. 
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2.8 Muutokset pohjavesialuerajauksiin ja -luokkiin 
Taulukossa 3 on esitetty luokituksen muutosehdotukset ja pohja-
vesirajausten selvitystarpeet Forssan seudun pohjavesialueille. 

III-luokan pohjavesialueista luovutaan siirtämällä ne II-luokkaan tai 
poistamalla kokonaan luokituksesta. Esitys III-luokan pohjavesialuei-
den uudesta luokituksesta on laadittu seuraavien periaatteiden mukai-
sesti: 

− III-luokan alue siirretään II-luokkaan jos joku seuraavista ehdois-
ta täyttyy: 

1) pohjavesialueelta on edellytykset toteuttaa teknis-
taloudellisesti järkevästi 100 m3/d vedenotto yhdeltä alueelta. 

2) pohjavesialue muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden muiden 
pohjavesialueiden kanssa, esimerkiksi osana harjuketjua. 

3) alueella on erityistä paikallista merkitystä nykyiselle tai tule-
valle vedenhankinnalle. 

− Pohjavesialue ehdotetaan poistettavaksi luokituksesta, jos mikään 
edellä mainituista ehdoista ei täyty. 

Muutosehdotukset on tehty karttatarkastelun perusteella, jota on täy-
dennetty maastotarkastelulla. Poistettavista pohjavesialueista ainoas-
taan pohjaveden muodostumisalaltaan selkeästi liian pienet alueet on 
poistettu karttatarkastelun perusteella. Muilla poistettavaksi ehdote-
tuilla alueilla muutosehdotus perustuu maastossa tehtyihin havaintoi-
hin.  

II-luokkaan siirtyviä III-luokan pohjavesialueita tai niiden osia voi-
daan myöhemmin poistaa luokituksesta, mikäli tarkentavilla maasto-
tutkimuksilla voidaan osoittaa, että ne eivät täytä edellä mainittuja eh-
toja. Samoin yksittäisten pohjavesialueiden rajojen sijaintia voidaan 
tarvittaessa tarkentaa tapauskohtaisilla tutkimuksilla. 
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Taulukko 3. Muutosehdotukset pohjavesialuerajauksiin ja luokkiin. 
Pohjavesialue Nykyi-

nen 
luokka 

Uusi 
luok-
ka 

Kommentit 

        
FORSSA       
0406107 Lempää II Pois Yhteiseen vedenottoon liittynyt alle 10 taloutta. 

Antoisuus ja merkitys vähäinen. 

0406152 Rämsänkulma III II  Karttatarkastelun perusteella yli 100 m3/d valuma-alueita 
        
HUMPPILA       
0410303 Kenni III II Karttatarkastelun perusteella yli 100 m3/d valuma-alue. 
0410351 Kangasniemi III II Karttatarkastelun perusteella yli 100 m3/d valuma-alueita 
        
JOKIOINEN       
0416953 B, Hirsikangas B III Pois Pieni, yhdestä pisteestä saatava vesimäärä on alle 100 m3/d. 
        
TAMMELA       

0483404 Anttila III Pois 
Yhdestä pisteestä saatava vesimäärä on alle 100 m3/d. 
Maastokäynti 23.11.2005 

0483405 Portaansyrjä III II  Karttatarkastelun perusteella yli 100 m3/d valuma-alueita 
0483406 Sahankangas III II Pohjavesirajauksen tarkistustarve 
0483407 Kyynäränharju III Pois Yhdestä pisteestä saatava vesimäärä on alle 100 m3/d. 

0483408 Hiiliniemi III Pois 
Pieni ja yhdestä pisteestä saatava vesimäärä on alle 100 
m3/d. 

0483410 Välihuhta III Pois  Yhdestä pisteestä saatava vesimäärä on alle 100 m3/d. 
0483411 Tienhaara III Pois  Yhdestä pisteestä saatava vesimäärä on alle 100 m3/d. 
0483412 Hosioisnummi  III II  Karttatarkastelun perusteella yli 100 m3/d valuma-alueita 

0483413 Laihanlammi  III II 
Karttatarkastelun perusteella yli 100 m3/d valuma-alueita  
Pohjavesirajauksen tarkistustarve 

0483414 Kankaanpäänmäet III II 
Karttatarkastelun perusteella yli 100 m3/d valuma-alueita 
Pohjavesirajauksen tarkistustarve 

0483415 Kärmesyrjä    III II 
Pieni mutta yhtenäinen alue, johon muodostuu 
yli 100 m3/d valuma-alue. 

0483417 Palonummi  III II  Karttatarkastelun perusteella yli 100 m3/d valuma-alueita 
0583451 Mikkostennokka III II  Karttatarkastelun perusteella yli 100 m3/d valuma-alueita 
        
YPÄJÄ       

0498102 Rimmi  III Pois 
Alueen kokonaisantoisuus on alle 100 m3/d.  
Maastokäynti 23.11.2005 
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3 POHJAVEDEN SUOJA-ALUEET 
Suunnittelukohteina olevat pohjavesialueet muodostetaan suoja-
alueiksi (pohjavesialueen rajaus on samalla suoja-alueen rajaus). 
Pohjavesialueita koskevat rajoitukset ja suositukset on esitetty luvus-
sa 7.3. Pohjavesialueilla, joilla ei ole paikallisen pohjavedenoton li-
säksi varsinaisia vedenottamoita, rajoitukset ja suositukset ovat en-
nalta ehkäiseviä suojatoimenpiteitä. 

Kartoilla on lisäksi rajattu merkittävimmät pohjaveden valuma-
alueet, joille sijoittuu vedenottamo tai mahdollinen uusi vedenotto-
paikka. Valuma-alueiden väliset vedenjakajat ovat yleensä joko kal-
liokynnysten tai erilaisten maakerrosten (virtausvastuksen) muodos-
tamia. Vedenottamoiden kohdalla ottamon valuma-alue voidaan tulki-
ta vedenoton laajimmaksi mahdolliseksi vaikutusalueeksi ja ottamon 
ohjeelliseksi suojavyöhykkeeksi.  

Rakennettujen ja tutkittujen vedenottamoiden kohdalle on esitetty 
maa-ainesten ottoa koskeva rajaus, jota lähemmäksi vedenottokohdet-
ta ei tulisi myöntää maa-aineksen ottolupia lainkaan. Rajaus sijaitsee 
noin 300 m etäisyydellä vedenottokohteesta pohjaveden virtaussuun-
taan päin. Rajauksen perusteena on käytetty pohjaveden virtausnope-
utta 5 m/d, jolloin pohjaveden virtausaika esitetyltä rajalta vedenotto-
kohteeseen on vähintään 60 d, minkä arvioidaan olevan riittävä vii-
pymä bakteriologisen pilaantumisen estämiseksi. Tarvittaessa pohja-
veden virtausolosuhteet ja virtausaika suunnitellulta maa-aineksen ot-
toalueelta vedenottokohteeseen tulee tutkia yksityiskohtaisesti maa-
ainesten ottolupahakemusten yhteydessä. 

Rakennettujen ja tutkittujen ottamoiden lisäksi maa-ainesottolupia ei 
pääsääntöisesti tulisi myöntää alueille, jotka on merkitty kartoille ve-
denottoon mahdollisesti sopivina kohteina. Mikäli erillisillä tutki-
muksilla voidaan osoittaa, ettei maa-ainesotto oleellisesti vähennä 
kohteen soveltuvuutta vedenhankintaan, voidaan luvan myöntämistä 
kuitenkin harkita. 

Tämä suojelusuunnitelma ei kumoa aikaisemmin Jokioisten Särki-
lammen ja Ypäjän kirkonkylän vedenottamoille laadittuja vesioikeu-
den vahvistamia suojapäätöksiä. 
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4 VEDEN LAADUN RISKITEKIJÄT 

4.1 Yleistä  
Pohjavesialueilla olevilla toiminnoilla voi olla haitallisia vaikutuksia 
pohjaveden laatuun ja määrään. Alueella harjoitettavan toiminnan 
seurauksena pohjavesi saattaa likaantua vähitellen esimerkiksi tiesuo-
lauksen vaikutuksesta, tai äkillisesti esimerkiksi onnettomuuden yh-
teydessä.  

Pohjaveden laatua vaarantavia toimintoja ovat erityisesti teollisuus ja 
vaarallisten aineiden varastointi, polttonesteiden jakeluasemat, lii-
kenne ja tienpito, hoitamattomat käytöstä poistetut maa-
ainesottoalueet, maatalous, vanhat kaatopaikat sekä jäteveden käsitte-
ly. Pohjaveden määrään vaikuttavia tekijöitä voivat olla esimerkiksi 
pohjavedenpinnan alainen maa-ainesten otto, ojitus tai liiallinen ra-
kentaminen. 

Pohjavesivahingoilta suojautumisen kannalta ensisijainen tavoite on 
riskien poistaminen tai siirtäminen pois pohjavesialueelta. Jos riskejä 
ei voida siirtää pois, niitä tulee pienentää. Riskien pienentämiseen 
voidaan vaikuttaa mm. luvituksella, valvonnalla ja tiedottamisella. 
Riskejä voidaan pienentää myös suojaamalla ja parantamalla vahin-
kojen torjuntavalmiutta. Kaavoitus ja rakentamisen suunnittelu ovat 
avainasemassa uusien pohjavesiriskien välttämisessä.  

Ympäristölainsäädännön mukaisesti pohjavesivahingon aiheuttaja 
korvaa vahingon. Tämä koskee paitsi laitoksia ja suuria toimijoita, 
myös yksityisiä henkilöitä, kuten öljysäiliöiden omistajia. Pohja-
vesivahingon kustannukset voivat olla huomattavat. Pohjaveden li-
kaantuminen on usein pitkäaikaista tai ihmisperspektiivistä katsottuna 
pysyvää. Valitettavan usein vahingon aiheuttajaa ei saada selville tai 
teosta vastuuseen. Tällöin vahinko tulee kaupungin, vesihuoltolaitok-
sen, valtion tai maanomistajan kärsittäväksi.  

4.2 Riskien pisteytys 
Riskien suuruuden arvioinnissa on käytetty menetelmää, jossa jokai-
sen riskitekijän kohdalla on arvioitu sijaintiriski ja päästöriski.  
Sijaintiriski muodostuu seuraavista muuttujista: 
I  Riskikohteen etäisyys vedenottamosta, sijainti pohja-

vesialueen muodostumisalueella ja pohjaveden virtaus-
suunta 

II Maaperän ominaisuudet sekä maanpinnan ja pohja-
vesipinnan etäisyyden vaikutus 
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Päästöriski puolestaan muodostuu seuraavista muuttujista: 
III Varastoidun/käytetyn aineen määrä ja laatu 
IV Kohteen suojaus 
V Päästön havaittavuus ja valvonta 
VI Päästön todennäköisyys 

Jokaiselle muuttujalle on annettu pisteet 1…3 siten, että riskin kasva-
essa pistemäärä suurenee. Riskikohteen kokonaispistemäärä muodos-
tuu muuttujien tulosta. Maksimaalinen pistemäärä on tällöin 729. 

Riskikohteen kokonaispistemäärän perusteella riskit on jaettu neljään 
luokkaan seuraavasti: 
A  Riskipisteet yht. 300-729 
B Riskipisteet yht. 200-299       
C Riskipisteet yht. 100-199              
D Riskipisteet yht. 0-99  

Eri kohteiden riskipisteet muodostuvat sijaintikohdan hydrogeologis-
ten olosuhteiden, toiminnon tyypin ja likaavan aineen ominaisuuksien 
yhteisvaikutuksesta. Tämän vuoksi esimerkiksi maanalainen öljysäi-
liö saa suuremman pistemäärän kuin samalla etäisyydellä vedenotta-
mosta oleva jäteveden imeytyskohde, vaikka sijaintiriskipisteet ovat 
samat. 

4.3 Riskinarvioinnin toteutus 
Riskinarviointi toteutettiin Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypä-
jän kuntien sekä Forssan kaupungin keräämien tietojen pohjalta ja tie-
dusteluilla suoraan yrityksiltä. Riskinarvioinnin lähtötietona käytet-
tiin myös Hämeen ympäristökeskuksen ja kuntien/kaupungin yhteis-
työssä laatimien pilaantuneiden maiden kartoitustyötä, joka valmistui 
elokuussa 2005.  

Riskinarvioinnin tulokset on koottu kuntakohtaisiin riskikohdetaulu-
koihin (liitteet 1-5/18923). Taulukoissa on kullekin kohteelle toimin-
ta- sekä riskinarviointikuvaus. Lisäksi jokaiselle riskikohteelle on esi-
tetty mahdollisen tarkkailun indikaattorit ja toimenpidesuositukset, 
suorittaja- ja valvojataho sekä arvioitu aikataulu. Riskikohteiden si-
jainnit on esitetty riskikartoilla lukuun ottamatta alueellisesti laajoja 
kohteita (peltoviljely, öljysäiliöt ja haja-asutuksen jätevedet), jotka on 
kuvattu ainoastaan pohjavesialueittain riskitaulukossa. 

Riskikohteiden tiedot tallennettiin paikkatietojärjestelmään. Riski-
kohteiden sijainnit on esitetty raportin piirustuksissa. 
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4.4 Yhteenveto riskikartoituksen tuloksista 

4.4.1 Forssa 
Kuvassa 1 on esitetty Forssan pohjavesialueiden riskien lukumäärä ja 
jakautuminen eri riskiluokkiin. Forssassa on muita kuntia enemmän 
A-luokan riskikohteita, sillä vanhoja kaatopaikkoja ja muuta toimin-
taa on sijoittunut kaupungin tärkeimpien vedenottamoiden Vieremän 
ja Linikkalan valuma-alueelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva  1 Pohjaveden pilaantumisriskiä aiheuttavien kohteiden riski-
luokat (A-D) Forssan pohjavesialueilla. 
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Pohjaveden pilaantumisriskiä mahdollisesti aiheuttavien  kohteiden 
riskiluokat (A-D) toimialoittain on esitetty kuvassa 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva  2 Pohjaveden pilaantumisriskiä aiheuttavien kohteiden riski-
luokat (A-D) Forssan pohjavesialueilla (* merkityt kohteet on käsitel-
ty ryhmänä eli riskikohteiden lukumäärä ei vastaa ko. ryhmän riski-
kohteiden lukumäärää vaan ryhmää).  

Taulukkoon 4 on koottu merkittävimmät riskikohteet Forssan kau-
pungin pohjavesialueilla.  

- Forssan vanha kaatopaikka (F5) sijaitsee kaupungille tärkeän Li-
nikkalan vedenottamon valuma-alueella ja kaatopaikan läheisyy-
dessä pohjavedessä on todettu pohjaveden haitta-aineita.  Kaato-
paikan kunnostukseen liittyvä ympäristölupahakemus on vireillä. 

- Linikkalan vedenottamon lähistöllä sijaitsee myös mahdollinen 
sairaalajätteen kaatopaikka (F6). Riskiä kohteella kasvattaa sijain-
ti lähellä Linikkalan vedenottamoa. Kaatopaikan olemassaolo tuli-
si varmistaa. Jos jätetäyttö on olemassa niin maaperän ja pohjave-
den pilaantuminen tulee selvittää. 

- Kaikulan ampumarata (F1) sijaitsee Vieremän vedenottamon va-
luma-alueella. Ampumarata on toiminut paikalla 1900-luvun alus-
ta lähtien. Alueen maaperässä on raskasmetalleja. Pohjaveden 
mahdollinen pilaantuminen tulisi tutkia. 
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Taulukko 4. Luokkiin A ja B sijoittuneet riskikohteet Forssan kaupun-
gin pohjavesialueilla. 
Pohjavesialue Koodi Luokka Riskikohteet (riskiluokka) 

Vieremä 0406152 I Forssan vanha kaatopaikka (A) 

Sairaalajätteen kaatopaikka (A) 

Kaikulan ampumarata (A) 

luvaton maankaatopaikka (B) 

Tieliikelaitoksen varikko (B) 

Koijärvi 0406103 I Kojon kaatopaikka (B) 

4.4.2 Humppila 
Kuvassa 3 on esitetty Humppilan pohjavesialueiden riskien lukumää-
rä ja jakautuminen eri riskiluokkiin. Riskikohteita todettiin melko vä-
hän ja suurin osa riskeistä sijoittui C ja D luokkiin. Merkittävimmät 
(A ja B luokan riskit) sijoittuivat Murronharjun pohjavesialueelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva  3 Pohjaveden pilaantumisriskiä aiheuttavien kohteiden riski-
luokat (A-D) Humppilan pohjavesialueilla. 

riskikohteiden lkm

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Murronharju

Huhti

Kangasniemi

Kirkkoharju

A
B
C
D



 

 
EUROOPAN 
ALUEKEHITYSRAHASTO 

 18923 39

 
    

 

 

P:\Hämeen ympäristökeskus ja Forssan seutu\18923\Tekstit\18923 Forssa Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma.doc 

Pohjaveden pilaantumisriskiä mahdollisesti aiheuttavien  kohteiden 
riskiluokat (A-D) toimialoittain on esitetty kuvassa 4. Merkittävim-
piin riskikohteisiin (luokkaan A) sijoittuivat kiinteistöjen lämmitysöl-
jysäiliöt  ja yksi mahdollisesti pilaantunut maa-alue (Humppilan Ta-
lotehdas Oy). 

- Humppilan Talotehdas Oy:n tehtaalla on käytetty KY-5:ttä puiden 
sinistymisenestoon 70-luvulla eikä maaperän mahdollista pilaan-
tumista ole tutkittu.  

- Humppilan kunnan alueella ei ole tehty öljysäiliörekisteriä eikä 
pohjavesialueille sijoittuvista öljysäiliöistä ja niiden kunnosta ole 
tietoa. Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen tulee kerätä tiedot öljysäi-
liöistä ja päivittää ne ajan tasalle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva  4 Pohjaveden pilaantumisriskiä mahdollisesti aiheuttavien  
kohteiden riskiluokat (A-D) Humppilan pohjavesialueilla toimialoit-
tain (* merkityt kohteet on käsitelty ryhmänä eli riskikohteiden luku-
määrä ei vastaa ko. ryhmän riskikohteiden lukumäärää vaan ryh-
mää). 

Taulukko 5. Luokkiin A ja B sijoittuneet riskikohteet Humppilan 
kunnan I-luokan pohjavesialueilla. 
Pohjavesialue Koodi Luokka Riskikohteet (riskiluokka) 

Murronharju 0410352 I Humppilan Talotehdas Oy (A) 

SEO -jakeluasema (B) 

Kirkkoharju 0410301 I yksityiset lämmitysöljysäiliöt (A) 
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4.4.3 Jokioinen 
Kuvassa 5 on esitetty Jokioisen pohjavesialueiden riskien lukumäärä 
ja jakautuminen eri riskiluokkiin. Riskikohteiden lukumäärä oli vä-
häinen kuten Humppilassakin. Riskit sijoittuivat pääasiassa C ja D 
luokkiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva  5 Pohjaveden pilaantumisriskiä aiheuttavien kohteiden riski-
luokat (A-D) Jokioisten pohjavesialueilla. 

 

Pohjaveden pilaantumisriskiä mahdollisesti aiheuttavien  kohteiden 
riskiluokat (A-D) toimialoittain on esitetty kuvassa 6. Merkittävim-
piin riskikohteisiin (luokkaan A) ei sijoittunut yhtään riskiä. Luok-
kaan B sijoittui valtatie 10, mahdollisesti pilaantunut maa-alue 
(Kuuman kaupan ent. jakelupiste), Nokan sairaalan polttonestesäiliö, 
Hämeen Kuljetus Oy:n maankaatopaikka ja Kukonharjun kaatopaik-
ka. 
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Kuva  6 Pohjaveden pilaantumisriskiä mahdollisesti aiheuttavien  
kohteiden riskiluokat (A-D) Jokioisten pohjavesialueilla toimialoittain 
(* merkityt kohteet on käsitelty ryhmänä eli riskikohteiden lukumäärä 
ei vastaa ko. ryhmän riskikohteiden lukumäärää vaan ryhmää). 

 

Taulukkoon 6 on koottu merkittävimmät riskikohteet Jokioisten kun-
nan pohjavesialueilla. 

Taulukko 6. Merkittävimmät riskikohteet Jokioisten kunnan pohja-
vesialueilla. 
Pohjavesialue Koodi Luokka Riskikohteet 

Hirsikangas A 0416953A II Valtatie 10 (B) 

Latovainio 0416951 I Kuuman kaupan ent. jakelupiste 
(B) 

Särkilampi 0416954B I Nokan sairaalan polttonestesäi-
liö (B) 

Särkilampi 0416954B I Kukonharjun kaatopaikka (B) 
Särkilampi 0416954B I Hämeen Kuljetus Oy:n maan-

kaatopaikka (B) 
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4.4.4 Tammela 
Kuvassa 7 on esitetty Tammelan pohjavesialueiden riskien lukumäärä 
ja jakautuminen eri riskiluokkiin. Pääosa riskeistä sijoittui luokkaan 
D. Luokan A ja B riskit sijoittuivat Syrjänharjun (I-lk), Kuivajärven-
harjun (I-lk), Kurjenpolven (II-lk) ja Ruostejärven (I-lk)  pohjavesi-
alueille.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva  7 Pohjaveden pilaantumisriskiä aiheuttavien kohteiden riski-
luokat (A-D) Tammelan pohjavesialueilla. 

 

Pohjaveden pilaantumisriskiä mahdollisesti aiheuttavien  kohteiden 
riskiluokat (A-D) toimialoittain on esitetty kuvassa 8. Merkittävim-
piin riskikohteisiin (luokkaan A) sijoittuivat yksityisten kiinteistöjen 
lämmitysöljysäiliöt. Oleellisia riskikohteita (riskiluokka B) olivat 
myös lämpökeskukset, ampumarata ja polttonesteiden jakeluasema.  
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Kuva  8 Pohjaveden pilaantumisriskiä mahdollisesti aiheuttavien  
kohteiden riskiluokat (A-D) Tammelan pohjavesialueilla toimialoit-
tain (* merkityt kohteet on käsitelty ryhmänä eli riskikohteiden luku-
määrä ei vastaa ko. ryhmän riskikohteiden lukumäärää vaan ryh-
mää). 

 

Taulukkoon 7 on koottu merkittävimmät riskikohteet Tammelan kun-
nan pohjavesialueilla. Luokkaan A sijoittui yksityiset lämmitysöl-
jysäiliöt.   

- Tammelan kunnan alueella ei ole tehty öljysäiliörekisteriä eikä 
pohjavesialueille sijoittuvista öljysäiliöistä ja niiden kunnosta ole 
tietoa. Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen tulee kerätä tiedot öljysäi-
liöistä ja päivittää ne ajan tasalle. 
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Taulukko 7. Luokkiin A ja B sijoittuneet riskikohteet Tammelan kun-
nan pohjavesialueilla. 
Pohjavesialue Koodi Luokka Riskikohteet (riskiluokka) 

   yksityiset lämmitysöljysäiliöt (A)

    

Kuivajärvenharju 0483402 I ent. polttonesteiden jakeluasema 
(B) 

Kurjenpolvi 0483418 II Hämeen sotilasläänin esikunnan 
ampumarata (B) 

Ruostejärvi 0483409 I Eerikkälän lämpökeskus (B) 

Syrjänharju 0483403 I Tammelan Aluelämpö Oy:n kau-
kolämpökeskus (B) 

4.4.5 Ypäjä 
Kuvassa 9 on esitetty Ypäjän pohjavesialueiden riskien lukumäärä ja 
jakautuminen eri riskiluokkiin. Riskikohteiden lukumäärä oli vähäi-
nen kuten Humppilan ja Jokioisten pohjavesialueilla. Riskit sijoittui-
vat C ja D luokkiin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva  9 Pohjaveden pilaantumisriskiä aiheuttavien kohteiden riski-
luokat (A-D) Ypäjän pohjavesialueilla. 
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Pohjaveden pilaantumisriskiä mahdollisesti aiheuttavien  kohteiden 
riskiluokat (A-D) toimialoittain on esitetty kuvassa 10. Luokkiin A ja 
B ei sijoittunut yhtään riskiä. Luokkaan C sijoittui peltoviljely ja tei-
den talvikunnossapito maanteillä  2805 ja 13530. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva  10 Pohjaveden pilaantumisriskiä mahdollisesti aiheuttavien  
kohteiden riskiluokat (A-D) Ypäjän pohjavesialueilla toimialoittain (* 
merkityt kohteet on käsitelty ryhmänä eli riskikohteiden lukumäärä ei 
vastaa ko. ryhmän riskikohteiden lukumäärää vaan ryhmää). 

 

Taulukkoon 8 on koottu luokkaan C sijoittuneet riskikohteet Ypäjän 
kunnan pohjavesialueilla.  

Taulukko 8. Luokkaan C sijoittuneet riskikohteet Ypäjän kunnan  poh-
javesialueilla. 
 
Pohjavesialue Koodi Luokka Riskikohteet 

Isoniitty 0498151 I peltoviljely 

Isoniitty 0498151 I maantie 13530 

Kuusjoki 1498152 I maantie 2805 
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5 POHJAVEDEN TARKKAILUOHJELMAT 

5.1 Nykyiset tarkkailuohjelmat ja kehittämisehdotukset 

5.1.1 Forssa 
Vieremän ja Linikkalan vedenottamot 

Voimassa oleva tarkkailuvelvoite on määritetty vedenottoluvassa (L-
SVEO 31.8.1978), lupaehto 5. Ottamoilla on yhteinen vedenottolupa. 

Tarkkailuohjelma laadittu 15.1.1979 ja hyväksytty kirjeellä 12.4.1979 
joillakin lisäyksillä. Tarkkailuohjelmaa on päivitetty vuonna 1986. 

L-SVEO:n päätöksessä 29.11.1991 raakaveden pumppaamon raken-
tamisesta on lupaehdossa 5 edellytetty, että alueen pohjavettä vaaran-
tavat riskikohteet tulee selvittää ja lupaehdossa 6 on edellytetty, että 
hankkeen vaikutuksia pohjaveden laatuun on tarkkailtava Helsingin 
vesi- ja ympäristöpiirin (nyk.Hämeen ympäristökeskuksen) hyväk-
symällä tavalla. Tarkkailun muutos on tehtävä riskikartoituksen val-
mistuttua. Toistaiseksi raakaveden pumppaamoa ei ole rakennettu ei-
kä tarkkailuohjelmaa ole päivitetty. Voimassa on siten tarkkailuoh-
jelman päivitys vuodelta 1986. 

Otettu vesimäärä 

Vuorokausittain otetusta vesimäärästä pidetään kirjaa. Vedenottomää-
rät raportoidaan kuukausikeskiarvoina. 

Pohjaveden korkeus 

Veden korkeus mitataan kerran kuukaudessa pohjaveden havainto-
putkista HP 1, HP 7, HP15, HP 17, HP 24, HP 26, HP 52 ja HP 64 
sekä Linikkalanlammin, Kaukjärven ja Mustialanlammin havaintoas-
teikoilta. 

Raportointi 

Vuosittain Hämeen ympäristökeskukselle ja kaupungin ympäristön-
suojelulautakunnalle maaliskuun loppuun mennessä (ajankohta sovit-
tu kirjeellä 29.9.2004). 

Tarkkailun toteutuminen: Tarkkailua on tehty ohjelman mukaan. 

Ehdotus tarkkailun kehittämiseksi: Vieremän ja Linikkalan vedenot-
tamoiden valuma-alueelle suunnitellaan pohjaveden yhteistarkkai-
luohjelma, johon sisällytetään alueen tarkkailuvelvoitteet sekä tär-
keimpien riskikohteiden ja pintaveden imeytymisen vaikutusten seu-
ranta. Pintaveden imeytymisen seurantaa varten Kaukjärven ja Loimi-
joen rantaan asennetaan pohjaveden havaintoputket, joista pohjave-
den laatua sekä korkeutta suhteessa pintaveteen voidaan seurata. 
Työohjelma yhteistarkkailuun siirtymiseksi on esitetty kohdassa 4.2. 
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Forssan vanha kaatopaikka (F5) 

Tarkkailija: Forssan kaupunki 

Kaatopaikan tutkimusten yhteydessä kaatopaikan ympäristöstä on 
otettu pohjavesinäytteitä vaihtelevalla tiheydellä, mutta säännöllistä 
tarkkailua alueella ei ole. Kaatopaikan kunnostukselle on tekeillä 
ympäristölupa, jossa määrittyy jatkotarkkailutarve. 

Ehdotus tarkkailun kehittämiseksi: Tarkkailu toteutetaan osana Vie-
remän ja Linikkalan pohjavesialueelle tehtävää pohjaveden yhteis-
tarkkailua. 

Valtatie 10 tarkkailu 

Hämeen tiepiiri seuraa pohjaveden laatua valtatie 10 ja maantie 284 
risteyksen koillispuolella, Vieremän pohjavesialueella. 

Tarkkailua tehdään havaintoputkesta PHP 1. Tarkkailu on aloitettu 
vuonna 2004. 

Tulokset raportoidaan kerran vuodessa Forssan kaupungin ympäris-
tövalvonnalle. 

Ehdotus tarkkailun kehittämiseksi: Tarkkailu toteutetaan osana Vie-
remän ja Linikkalan pohjavesialueelle tehtävää pohjaveden yhteis-
tarkkailua. 

Sikala (F20) 

Eläintilan ympäristöluvassa on edellytetty pohjaveden laadun tarkkai-
lua, josta toiminnanharjoittajan on esitettävä tarkkailuohjelma. Uusi 
ympäristölupa on KHO:n käsittelyssä, joten tarkkailuasia on vielä 
kesken. 

Maa-ainesluvat 

Maa-ainesottajien tarkkailuvelvoite perustuu maa-ainesluvassa mää-
rättyihin lupaehtoihin. 

F14 Kuljetus Nukari Ay, Paasikangas RN:o 10:68  

Pohjaveden pinnan tason seuranta kolmen kuukauden välein (helmi- 
touko- elo- ja marraskuu) vähintään kahdesta tarkkailuputkesta. Tu-
lokset on toimitettava vuosittain tiedoksi kaupungin ympäristölauta-
kunnalle ja Hämeen ympäristökeskukselle. 

F18 Parma Oyj, Teerimäen tila 1:121 

Soranottajan on osallistuttava Hämeen Kuljetus Oy:n (Jokioisten ris-
kikohde J21) tekemään pohjaveden määrän ja laadun seurantaan. 
Pohjaveden laadun seuranta on tehtävä Parma Oyj:n lupapäätöksen 
liitteenä olevan ohjelman mukaisesti.  
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Ehdotus maa-ainesoton tarkkailun kehittämiseksi: Suositus lupaeh-
doissa määrättäväksi pohjaveden tarkkailuvelvoitteeksi on esitetty 
kohdassa 4.3. 

5.1.2 Humppila 
Koivistoharjun vedenottamo 

Voimassa oleva tarkkailuvelvoite on määrätty vedenottoluvassa (L-
SVEO 19.7.1991), lupaehdot 2 ja 3. (Ottolupa on alun perin vuodelta 
1963 ja luvan korotuksia on tehty 1978 ja 1991). 

Viimeisin tarkkailuohjelma on laadittu vuonna 1979. Voimassa ole-
van vedenottoluvan (1991) mukaista uutta tarkkailuohjelmaa ei ole 
laadittu. 

Otettu vesimäärä 

Vuorokausittain otetusta vesimäärästä pidetään kirjaa. 

Pohjaveden korkeus 

Pohjaveden pinnan korkeus mitattaan kaksi kertaa kuukaudessa otta-
molta (K1) ja viidestä yksityiskaivosta (K2…K6) 

Raportointi 

Vuosittain Hämeen ympäristökeskukselle ja kunnan ympäristönsuoje-
lulautakunnalle. 

Tarkkailun toteutuminen: Tarkkailun tuloksia ei ole toimitettu viime 
vuosina. 

Ehdotus tarkkailun kehittämiseksi: Toimitetaan uusi tarkkailuohjelma 
L-SVEO 19.7.1991 mukaisesti hyväksyttäväksi. Korkeustarkkailun 
tiheyttä voidaan tässä yhteydessä esittää harvennettavaksi neljään 
kertaan vuodessa, sillä ottamolta on olemassa pitkä käyttökokemus. 
Muutosesitys tehdään Hämeen ympäristökeskukselle. Vedenottamon 
tarkkailutiedot tulee toimittaa Hämeen ympäristökeskukselle ja kun-
taan vuosittain. 

Huhdin vedenottamo 

Voimassa oleva tarkkailuvelvoite on määritetty vedenottoluvassa (L-
SVEO 28.9.1978), lupaehto 4. 

Tarkkailuohjelma on hyväksytty 8.10.1979. 

Otettu vesimäärä 

Vuorokausittain otetusta vesimäärästä pidetään kirjaa. 

Pohjaveden korkeus 

Ottamon valmistuttua pohjaveden pintaa seurataan ottamolta (K1) se-
kä viidestä kaivosta (K2..K6) kaksi kertaa kuukaudessa. 
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Raportointi 

Vuosittain Hämeen ympäristökeskukselle ja kunnan ympäristönsuoje-
lulautakunnalle. 

Tarkkailun toteutuminen: Tarkkailun tuloksia ei ole toimitettu viime 
vuosina. 

Ehdotus tarkkailun kehittämiseksi: Korkeustarkkailun tiheyttä voi-
daan esittää harvennettavaksi neljään kertaan vuodessa, sillä ottamol-
ta on olemassa pitkä käyttökokemus. Muutosesitys tehdään Hämeen 
ympäristökeskukselle. Vedenottamon tarkkailutiedot tulee toimittaa 
Hämeen ympäristökeskukselle ja kuntaan vuosittain. 

Murronharjun vedenottamo 

Tarkkailuvelvoite on määritetty vedenottoluvassa (L-SVEO 
25.11.1992), lupaehto 4. Tarkkailtava vedenoton vaikutuksia ja otet-
tavan pohjaveden laatua. Tarkkailutulokset on pyydettäessä annettava 
tiedoksi niille, joiden etuun pohjaveden otto saattaa vaikuttaa. 

Tarkkailun toteutuminen: Tarkkailuohjelmaa tai tuloksia ei ole toimi-
tettu Hämeen ympäristökeskukselle. 

Ehdotus tarkkailun kehittämiseksi: Tarkkailuohjelma laaditaan ja  
tarkkailua aletaan toteuttaa. 

Maa-ainesluvat 

Maa-ainesottajien tarkkailuvelvoite perustuu maa-ainesluvassa mää-
rättyihin lupaehtoihin. 

Humppilassa on voimassa seitsemän maa-aineslupaa (H1..H7), joista 
yhdessä (H3) on määrätty pohjaveden laadun seurantavelvoite. 

Ehdotus maa-ainesoton tarkkailun kehittämiseksi: Suositus lupaeh-
doissa määrättäväksi pohjaveden tarkkailuvelvoitteeksi on esitetty 
kohdassa 4.3. 

Humppilassa suositellaan siirtymistä pohjaveden yhteistarkkailuun, 
johon liitetään vedenottamoiden ja maa-ainesoton tarkkailu. Työoh-
jelma yhteistarkkailuun siirtymiseksi on esitetty kohdassa 4.2 

5.1.3 Jokioinen 
Rehtijärven vedenottamo 

Voimassa oleva tarkkailuvelvoite on määritetty vedenottoluvassa (L-
SVEO 26.10.1989), lupaehdot 2 ja 3 (Edellytetty vedenoton vaikutus-
ten tarkkailua pohjavesiolosuhteisiin ja käytössä oleviin kaivoihin se-
kä Rehtijärvestä lähtevän veden virtaamiin erikseen laadittavan tark-
kailuohjelman mukaan). 

Tarkkailuohjelma on laadittu 8.7.1994 
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Otettu vesimäärä 

Vuorokausittain otetusta vesimäärästä pidetään kirjaa. 

Pohjaveden korkeus 

Pohjaveden korkeutta seurataan Rehtijärvestä ja havaintoputkista 
HP5, HP6, HP8, HP102 ja HP121 kerran kahdessa kuukaudessa ja ot-
tamon kaivosta kahden viikon välein. 

Raportointi 

Vuosittain Hämeen ympäristökeskukselle ja kunnan ympäristönsuoje-
lulautakunnalle. 

Tarkkailun toteutuminen: Tarkkailun tuloksia ei ole toimitettu viime 
vuosina. 

Ehdotus tarkkailun kehittämiseksi: Lupaehtojen mukaisesti tarkkai-
lussa tulisi olla Rehtijärvestä lähtevän veden virtaamien tarkkailu. 

Särkilammen vedenottamo 

Särkilammen vedenottamon luvassa ei ole edellytetty tarkkailua. 

Kuuman vedenottamo 

Voimassa oleva tarkkailuvelvoite on määrätty vedenottoluvassa (L-
SVEO 24.10.1990), lupaehdot 1 ja 3. 

Tarkkailuohjelma on laadittu 6.8.1991. 

Otettu vesimäärä 

Vuorokausittain otetusta vesimäärästä pidetään kirjaa. 

Pohjaveden korkeus 

Ottamon valmistuttua pohjaveden pintaa seurataan pisteistä HP2, HP 
4, HP 5, HP16 kerran kuukaudessa. 

Pohjaveden laatu 

Tarkkailuohjelman hyväksymiskirjeessä (22.8.1991) ympäristökeskus 
on edellyttänyt lisäksi pohjaveden laadun tutkimista tarkkailussa ole-
vista havaintoputkista. Tarkkailussa on oltava mukana erityisesti hap-
pi- rauta- nitraatti ja kloridipitoisuuden seuranta. Tutkimukset on teh-
tävä vähintään kaksi kertaa vuodessa. 

Raportointi 

Vuosittain Hämeen ympäristökeskukselle ja kunnan ympäristönsuoje-
lulautakunnalle  maaliskuun loppuun mennessä. 

Tarkkailun toteutuminen: Tarkkailun tuloksia ei ole toimitettu viime 
vuosina. 
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Ehdotus tarkkailun kehittämiseksi: Vedenottamon tarkkailutiedot tu-
lee toimittaa Hämeen ympäristökeskukselle ja kuntaan vuosittain. 
Pohjaveden laadun tarkkailuohjelman laajuus tulee täsmentää. Tois-
taiseksi laadun tarkkailusta on olemassa vain hyväksymiskirjeessä 
esitetty väljä esitys tarkkailutarpeesta. 

Ky Leevi Stenberg & kumpp. (nyk.Lemminkäinen Oy:n hallin-
nassa) 

Voimassa oleva tarkkailuvelvoite on määritetty vedenottoluvassa L-
SVEO 18/1987/4, lupaehto 2. Otettavaa vesimäärää, imeytystä ja toi-
minnan vaikutusta pohjavesioloihin on tarkkailtava Helsingin vesi- ja 
ympäristöpiirin hyväksymällä tavalla.  

Pohjaveden korkeuden ja laadun tarkkailu sisältyy Kukonharjun poh-
javesitarkkailuun. 

Kukonharjun pohjavesitarkkailu 

Tarkkailtavat kohteet ovat Särkilampi B (0416954 B) pohjavesialu-
eella olevien toimintojen pohjavesivaikutukset ja Jokioisten Veden-
hankinta Oy:n Särkilammen vedenottamo.  

Tarkkailijat: Jokioisten vedenhankinta Oy, Lemminkäinen Oy, Joki-
oisten kunta, Hämeen Kuljetus Oy. 

Ohjelma on Hämeen ympäristökeskuksen 26.3.1996 hyväksymä. 

Pohjaveden korkeus 

Tarkkailupisteet HP 2-HP 6, mittaus neljä kertaa vuodessa helmi, 
touko, elo- ja marraskuussa, kuun viimeisellä viikolla. 

Pohjaveden laatu 

Tarkkailupisteet HP2-HP6, näytteenotto vuosittain helmi-
maaliskuussa. Laaja analyysi tehdään kolmen vuoden välein (2000, 
2003, 2006…) ja muutoin suppea analyysi. 

Suppea analyysi: lämpökestoiset koliformiset bakteerit, aistinvarainen 
arviointi, KMnO4-luku, sähkönjohtavuus, hiilidioksidi, happi, bikar-
bonaatti, kovuus, kloridi, sulfaatti, sameus, rauta ja mangaani. 

Laaja analyysi: suppea + alumiini, ammonium*, fluoridi*, lämpötila, 
nitraatti ja  väri. *vain aloitusnäytteestä, ellei todeta kohonnutta pi-
toisuutta. 

Lisäksi havaintoputkesta HP 2 tutkitaan laajan analyysin yhteydessä 
myös kokonaistyppi, kokonaisfosfori, asiditeetti, TOC, AOX, mine-
raaliöljyt ja kalsium. 
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Raportointi 

Vuosittain Jokioisten Vedenhankinta Oy:lle, Jokioisten kunnan ym-
päristölautakunnalle, Parma Oy:lle, Lemminkäinen Oy:lle Hämeen 
kuljetus Oy:lle ja Hämeen ympäristökeskukselle. 

Tarkkailun toteutuminen: Tarkkailu on toteutunut lähes aina ohjel-
man mukaan. 

Ehdotus tarkkailun kehittämiseksi: Kukonharjun pohjavedentarkkai-
luun liitetään alueen maa-ainesottoluvista seuraavat tarkkailut. Lisäk-
si tarkkailuraporttiin sisällytetään kaikki L.Stenberg&kumpp. ve-
denottoluvassa edellytetyt tarkkailutiedot. 

MTT Jokioisten kartano, eläintila (J8) 

Tarkkailuvelvoite on määrätty toiminnan ympäristölupaehdoissa. 

Mikäli lietelantaa levitetään Särkilammen I-luokan pohjavesialueelle, 
levityksen mahdollisia vaikutuksia pohjavesiin tulee seurata Minkiön 
ottamon ja tarvittaessa Rehtijärven ottamon kaivoista. Tarkkailua tu-
lee toistaiseksi suorittaa kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. 
Tarkkailukertojen lukumäärää voidaan tarvittaessa muuttaa hakijan 
esityksestä Hämeen ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla. Vesi-
näytteistä tulee tutkia vähintään nitraatti ja nitriitti. Tutkimustulokset 
on toimitettava Hämeen ympäristökeskukseen sekä Jokioisten kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiselle kuukauden kuluessa tutkimustulos-
ten valmistumisesta.  

Rämölän eläintila (J5) 

Tarkkailuvelvoite on määrätty toiminnan ympäristölupaehdoissa. 

Tilalla kolmen vuoden välein suoritettavan veden laadun tarkkailun 
mikrobiologisen seurannan ohella on vesinäytteistä tutkittava nitraatti 
ja nitriitti. Tarkkailun tulokset on toimitettava Jokioisten ympäristö-
lautakunnalle. 

Maa-ainesluvat 

Maa-ainesottajien tarkkailuvelvoite perustuu maa-ainesluvassa mää-
rättyihin lupaehtoihin.  

J18 Jokioisten kunta, Sorakuoppa RN:o 2:188 4/03 

Pohjaveden pinnan tason seuranta kolmen kuukauden välein (helmi- 
touko- elo- ja marraskuu) alueelle asennettavasta tarkkailuputkesta. 

Mittaustulokset on luovutettava valvontaviranomaiselle vuosittaisen 
katselmuksen yhteydessä. 

J19 H&J.Vainio Ay, Pikkukukonharju RN:o 2:394, 2/01 

Ei pohjaveden tarkkailuvelvoitetta. 
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J20 H&J.Vainio Ay,  Levo RN:o 5:13, lupa 1/01 

Pohjaveden pinnan tason seuranta kolmen kuukauden välein (helmi- 
touko- elo- ja marraskuu) alueella sijaitsevasta tarkkailuputkesta. HP 
4 ja naapuritilalla Kankaanpää II, sijaitsevasta kaivosta. 

Ennen ottotoiminnan aloittamista on pohjaveden laatu alueella selvi-
tettävä alueella sijaitsevasta pohjaveden tarkkailuputkesta (HP 4) ja 
naapuritilan, Kankaanpää II kaivosta. Tutkittavat parametrit ovat ais-
tinvarainen arviointi, alkaliteetti, Al, NH4+, bikarbonaatti, F-, O2, 
CO2, Cl, KMnO4-luku, kovuus, lämpötila, Mn, nitraatti, pH, Fe, sa-
meus, sulfaatti, sähkönjohtavuus, väri, sekä lämpökestoiset koliformi-
set bakteerit. 

Raportointi tehdään Jokioisten ympäristölautakuntaan ja Hämeen 
ympäristökeskukselle. 

Ottoalueella on seurattava myös maa-ainesmäärää, josta on tammi-
kuun loppuun mennessä vuosittain tehtävä selvitys valvontaviran-
omaiselle. 

J21 Hämeen Kuljetus Oy, Latomäki I RN:o 4:80, lupa 4/01 

Pohjaveden pinnan tason seuranta kolmen kuukauden välein (helmi- 
touko- elo- ja marraskuu) alueella sijaitsevasta tarkkailuputkesta. 

Pohjaveden laadun seuranta ennen ottotoiminnan aloittamista  ja otto-
toiminnan aikana kerran vuodessa syksyllä em. tarkkailuputkesta. 
Tutkittavat parametrit ovat aistinvarainen arviointi, alkaliteetti, Al, 
NH4

+, bikarbonaatti, F-, O2, CO2, Cl, KMnO4-luku, kovuus, lämpöti-
la, Mn, nitraatti, pH, Fe, sameus, sulfaatti, sähkönjohtavuus, väri, se-
kä lämpökestoiset koliformiset bakteerit. 

Raportointi tehdään Jokioisten ympäristölautakuntaan ja Hämeen 
ympäristökeskukselle. 

Ottoalueella on seurattava myös maa-ainesmäärää, josta on tammi-
kuun loppuun mennessä vuosittain tehtävä selvitys valvontaviran-
omaiselle. 

J22 Hämeen kuljetus Oy, Jokipelto RN:o 1:68 ja Syrjälä RN:o 1:69, 
lupa 1/05 

Pohjaveden pinnan tason seuranta kolmen kuukauden välein (helmi- 
touko- elo- ja marraskuu) alueella sijaitsevasta tarkkailuputkesta. 

J23 Lemminkäinen Oy, Hiekka RN:o 1:356, lupa 1/02 

Luvan saajan on tarkkailtava maa-ainesten oton vaikutusta pohjave-
den laatuun ja korkeuteen Hämeen ympäristökeskuksen hyväksymäl-
lä tavalla Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen 20.12.2000 
mukaisesti.  
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Raportointi tehdään Jokioisten ympäristölautakuntaan ja Hämeen 
ympäristökeskukselle. 

J24 Lemminkäinen Oy, Leteenharju RN:o 2:487 ja Sorala RN:o  
2:486, lupa 3/03 

Ei pohjaveden tarkkailuvelvoitetta. Lupa ei ole vielä lainvoimainen. 

Ehdotus maa-ainesoton tarkkailun kehittämiseksi: Suositus lupaeh-
doissa määrättäväksi pohjaveden tarkkailuvelvoitteeksi on esitetty 
kohdassa 4.3 

5.1.4 Tammela 
Pätinkiharju, Lautaportaan vedenottamo 

Vedenottamo Pätinkiharjun (0483419) pohjavesialueella. 

Tarkkailuohjelma on laadittu vuonna 1996 (Tammelan kunta, tekni-
nen osasto: Pätinkiharjun vedenottamon tarkkailuohjelma. Insinööri-
toimisto Paavo Ristola Oy, työ 11006). Tarkkailuvelvoite on määrätty 
vedenottoluvassa (LSVEO 26.3.1996). 

Otettu vesimäärä 

Vesimäärä kirjataan päivittäin ja vesimääristä tehdään raporttiin yh-
teenveto. 

Pohjaveden korkeus 

Pohjaveden korkeus mitataan maalis-, kesä-, syys-, ja joulukuussa 
havaintopisteistä HP 4-HP 9, K-102, K-103, K-104 sekä Pitkäjärven 
mittauspaalu. 

Pohjaveden laatu 

Tarkkailupisteet HP 11, HP 12 ja HP 13. 

Touko-kesäkuussa analysoidaan sameus, pH, happi, sähkönjohtavuus, 
CODMn, rauta, mangaani, kloridi, nitraattityppi, koliformiset baktee-
rit,  

Raportointi 

Tarkkailu raportoidaan vuosittain maaliskuun loppuun mennessä 
Hämeen ympäristökeskukselle ja Tammelan kunnan ympäristölauta-
kunnalle. 

Tarkkailun toteutuminen: Tarkkailua on tehty ohjelman mukaan. 

Ehdotus tarkkailun kehittämiseksi: Ohjelma on melko uusi, eikä sii-
hen esitetä muutoksia tässä yhteydessä. 
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Syrjänharjun vedenottamo 

Vedenottamo Syrjänharjun (0483403) pohjavesialueella. 

Nykyinen tarkkailuohjelma on laadittu vuonna 1998 (Tammelan kun-
ta, Tekninen osasto: Syrjänharjun vedenottamon tarkkailuohjelma. 
Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy, työ 11835). Tarkkailuvelvoite on 
määrätty vedenottoluvassa (L-SVEO 29.6.1990). 

Otettu vesimäärä 

Vesimäärä kirjataan päivittäin ja vesimääristä tehdään raporttiin yh-
teenveto. 

Pohjaveden korkeus 

Pohjaveden korkeus mitataan helmi-, touko-, elo- ja marraskuussa 
havaintopisteistä Hp1, Hp 2, Hp 35, Hp 36, Hp 37, HP 39, Hp 41, 
pumppaamo, Metsolan tilan kaivo, Kaukjärvi ja Mustialanlammi. 

Pohjaveden laatu 

Tarkkailupisteet: Hp 1 ja Hp 2 

Touko-kesäkuussa analysoidaan sameus, pH, happi, sähkönjohtavuus, 
rauta, mangaani, kloridi, nitraattityppi. 

Raportointi 

Tarkkailu raportoidaan vuosittain maaliskuun loppuun mennessä 
Hämeen ympäristökeskukselle ja Tammelan kunnan ympäristölauta-
kunnalle. 

Tarkkailun toteutuminen: Tarkkailua on tehty ohjelman mukaan. 

Ehdotus tarkkailun kehittämiseksi: Ohjelma on melko uusi, eikä sii-
hen esitetä muutoksia tässä yhteydessä. Kertaluontoista veden laadun 
laajaa analysointia valituista pisteistä esitetään harkittavaksi 

Maa-ainesluvat 

Maa-ainesottajien tarkkailuvelvoite perustuu maa-ainesluvassa mää-
rättyihin lupaehtoihin. 

Pohjavesialueilla on voimassa 17 maa-ainestenottolupaa, joista osa si-
jaitsee lähekkäin ja arvioitu yhteisesti riskinarviointiosuudessa (T12, 
T13, T14, T15, T17, T18, T19, T20, T21, T22, T26, T27, T30, T31). 
Osassa maa-ainesluvista on pohjaveden korkeuden seurantavelvoite. 

Ehdotus maa-ainesoton tarkkailun kehittämiseksi: Suositus lupaeh-
doissa määrättäväksi pohjaveden tarkkailuvelvoitteeksi on esitetty 
kohdassa 4.3. 

Tammelassa suositellaan siirtymistä pohjaveden yhteistarkkailuun, 
johon liitetään vedenottamoiden ja maa-ainesoton tarkkailu. Työoh-
jelma yhteistarkkailuun siirtymiseksi on esitetty kohdassa 4.2 
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5.1.5 Ypäjä 
Kirkonkylän vedenottamo 

Voimassa oleva tarkkailuvelvoite on määritetty vedenottoluvassa (L-
SVEO 12.2.1971), lupaehto 4. 

Tarkkailuohjelma on laadittu 5.9.1975, ohjelma on hyväksytty kir-
jeellä 8.9.1978. 

Otettu vesimäärä 

Vuorokausittain otetusta vesimäärästä pidetään kirjaa. 

Pohjaveden korkeus 

Tarkkailupisteet K1, K2, K3 ja vedenottamo.  

Pohjaveden korkeus mitataan kerran kuukaudessa klo 7.00, 13.00 ja 
21.00 yksityiskaivoista K1, K2 ja K3 sekä vedenottamolta. Samaan 
aikaan tarkkailujen kanssa havaitaan vesimittarin lukema vedenotta-
molta. Yhden vuoden jälkeen tarkkailuohjelma tarkistetaan saatujen 
tulosten perusteella. 

Raportointi 

Vuosittain Hämeen ympäristökeskukselle ja kunnan ympäristönsuoje-
lulautakunnalle. 

Tarkkailun toteutuminen: Vedenottamon tarkkailua on käytännössä 
toteutettu mittaamalla pohjaveden korkeutta noin kerran vuodessa 
useammasta kaivosta kuin ohjelma edellyttää. 

Ehdotus tarkkailun kehittämiseksi: Suositellaan, että tarkkailuohjelma 
päivitetään vastaamaan nykyisiä tarpeita siten, että tarkkailupisteiden 
lukumäärä lisätään käytännössä toteutunutta tarkkailua vastaavaksi ja 
tarkkailua tehdään neljä kertaa vuodessa. Muutosesitys tehdään Hä-
meen ympäristökeskukseen. 

Isoniityn vedenottamo 

Voimassa oleva tarkkailuvelvoite on määritetty vedenottoluvassa (L-
SVEO 11.11.1977), lupaehto 4. 

Tarkkailuohjelma on laadittu 14.6.1978, ohjelma on hyväksytty kir-
jeellä 20.6.1978 

Otettu vesimäärä 

Vuorokausittain otetusta vesimäärästä pidetään kirjaa. 
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Pohjaveden korkeus 

Pohjaveden pinnan korkeus mitataan kerran kahdessa kuukaudessa 
kolmena eri ajankohtana aamulla, päivällä ja illalla viidestä kaivosta 
(K1…K5) sekä Isoniityn vedenottamolta, K6. Vedenottamolta lue-
taan samanaikaisesti vesimittari. 

Raportointi 

Vuosittain Hämeen ympäristökeskukselle ja kunnan ympäristönsuoje-
lulautakunnalle. 

Tarkkailun toteutuminen: Vedenottamon tarkkailua on käytännössä 
toteutettu mittaamalla pohjaveden korkeutta noin kerran vuodessa 
useammasta kaivosta kuin ohjelma edellyttää. 

Ehdotus tarkkailun kehittämiseksi: Suositellaan, että tarkkailuohjelma 
päivitetään vastaamaan nykyisiä tarpeita siten, että tarkkailupisteiden 
lukumäärä lisätään käytännössä toteutunutta tarkkailua vastaavaksi ja 
tarkkailua tehdään neljä kertaa vuodessa. Muutosesitys tehdään Hä-
meen ympäristökeskukseen. 

Kuusjoen vedenottamo 

Voimassa oleva tarkkailuperuste on määritetty vedenottamoluvassa 
(L-SVEO 27.10.1994), lupaehdot 3 ja 4. 

Nykyinen tarkkailuohjelma on laadittu vuonna 1995 (Ypäjän kunta: 
Kuusjoen vedenottamon tarkkailuohjelma. Insinööritoimisto Paavo 
Ristola Oy, työ 10304).  

Otettu vesimäärä 

Vedenottomäärä kirjataan päivittäin 

Pohjaveden korkeus 

Pohjaveden korkeuden seuranta neljä kertaa vuodessa havaintopis-
teistä Vedenottamon kaivo, HP912, HP917, HP920, HP921, K1, K6, 
K7,K8, K9, K11, K12. 

Raportointi 

Seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä Ypäjän kuntaan ja 
Hämeen ympäristökeskukselle. 

Tarkkailun toteutuminen: Vedenottamon tarkkailua on käytännössä 
toteutettu mittaamalla pohjaveden korkeutta noin kerran vuodessa 
useammasta kaivosta kuin ohjelma edellyttää. 

Ehdotus tarkkailun kehittämiseksi: Tarkkailua on toteutettava  ohjel-
man mukaan. Tarkkailutulokset on toimitettava Hämeen ympäristö-
keskukselle ja kuntaan. 
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Maa-ainesluvat 

Ypäjän kunnassa ei ole pohjavesialueella olevia maa-aineslupia. Maa-
ainesottoalue riskikohdeY3 on Someron kunnan puolella. 

Ehdotus maa-ainesoton tarkkailun kehittämiseksi: Suositus lupaeh-
doissa määrättäväksi pohjaveden tarkkailuvelvoitteeksi on esitetty 
kohdassa 4.3. 

5.2 Yhteistarkkailuun siirtyminen 
Pohjaveden yhteistarkkailun avulla yhden kunnan tai pohjavesialueen 
pohjavesialueilta vuosittain kertyvä tarkkailutieto kootaan yksiin kan-
siin. Kokoamalla tiedot yhteen voidaan hahmottaa kokonaiskuva alu-
een pohjavesien tilasta yksittäisten havaintojen sijaan. Yhteisen tark-
kailun toteuttaminen tulee myös edullisemmaksi toiminnanharjoitta-
jille. 

Forssan seudun alueella yhteistarkkailua on käytännössä tehty Joki-
oisten Kukonharjun pohjavesialueella. Kukonharjun pohjavesitark-
kailuun on mahdollista liittää vielä alueen maa-ainesten ottajat sekä 
täydentää raportti kattamaan kaikki alueen vedenottajilta edellytetyt 
tarkkailutiedot. 

Suurin yhteisen tarkkailun kehittämistarve on Forssassa Vieremän ja 
Linikkalan vedenottamoiden valuma-alueella, jossa on tarkkailtava 
alueen riskikohteita, vedenoton vaikutusta pohja- ja pintavesiin sekä 
rantaimeytymistä. 

Koko kunnan kattavaa pohjaveden yhteistarkkailua suositellaan kun-
tiin, joissa on paljon maa-aineslupia (Tammela, Humppila). 

Yhteistarkkailuun siirtyminen kunnassa tai yhdellä pohjavesialueella 
voidaan järjestää seuraavasti: 

1. Yhteistarkkailuun sopivien alueiden määrittäminen 

2. Alueella olevien tarkkailuvelvoitteiden ja tarkkailutarpeen kartoit-
taminen. 

(kohdat 1 ja 2 tehty suojelusuunnitelmassa) 

3. Tarkkailuun liittyjien ja tarkkailuohjelman alustava suunnittelu  

4. Kustannusten arviointi ja kustannusjaon suunnittelu 

5. Asiasta tiedottaminen tarkkailuvelvoitteisille (kirje ja tiedotusti-
laisuus) 

6. Yhteistarkkailuun liittyjien vahvistaminen 

7. Tarkkailuohjelman lopullinen suunnittelu   

8. Tarkkailuohjelman esittely ja hyväksyminen  
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9. Puuttuvien pohjavesiputkien ja havaintopaalujen asentaminen, 
tarkkailupisteiden vaaitseminen samaan korkeusjärjestelmään 

10. Tarkkailun aloittaminen 

5.3 Ohje soranoton pohjavesivaikutusten tarkkailusta 
Ohje koskee I- ja II-luokan pohjavesialueille myönnettäviä soranotto-
lupia.  

Lupaehdoissa tarkkailupisteeksi voidaan määrätä yksi tai useampi 
kaivo tai pohjaveden havaintoputki. Tarvittavien tarkkailupisteiden 
lukumäärä riippuu maa-ainesoton laajuudesta ja mahdollisella vaiku-
tusalueella olevien vedenottamoiden ja  yksityiskaivojen määrästä. 
Lähekkäin olevilla maa-ainestenottoalueilla voi olla myös yhteisiä 
tarkkailupisteitä. 

Luvan saajan on mitattava tarkkailupisteistä alueen pohjaveden pin-
nan tasoa kolmen kuukauden välein (helmi- touko- elo- ja marras-
kuussa). 

Pohjaveden laatua on seurattava vuosittain. Hämeen ympäristökeskus 
suosittaa pohjaveden tarkkailua tehtäväksi Hatva et al. 1993 mukaan: 

Laaja analyysi ottamisen alkaessa ja sen jälkeen vähintään 3 
vuoden välein  
Lämpökestoiset koliformiset bakteerit 
Aistinvarainen arviointi 
Alkaliniteetti  
Alumiini 
Ammonium x  x = vain alkunäytteestä, mikäli aineelle ei  
Fluoridi x        todeta kohonnutta pitoisuutta. 
Happi 
Kloridi 
KMnO4-luku 
Kokonaiskovuus 
Lämpötila 
Mangaani 
Nitraatti 
pH-luku 
Rauta 
Sameus 
Sulfaatti 
Sähkönjohtavuus 
Väri 
TVOC 
Mineraaliöljy  
 
Suppea analyysi vuosittain  
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Lämpökestoiset koliformiset bakteerit 
Aistinvarainen arviointi 
KMnO4-luku 
pH-luku 
Sähkönjohtavuus 
Happi 
Kovuus 
Kloridi 
Sulfaatti 
Sameus 
Rauta 
Mangaani 
Mineraaliöljy  
 
Hatva T., Hyyppä J., Ikäheimo J., Penttinen H. ja Sandborg M. 1993: 
Soranoton vaikutukset pohjaveteen. Raportti V: Soranotto ja pohja-
veden suojelu. Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja, sarja B, 15. 

6 POHJAVESIALUEIDEN MAANKÄYTTÖ 

6.1 Nykyinen maankäyttö ja kehittämisehdotukset 
Suojelusuunnitelmassa on tarkasteltu maakunta- ja yleiskaavat. 

Maakuntakaava 2006 

Maakuntakaava kattaa  koko suunnittelukohteena olevan alueen. 

Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen suunnitel-
ma, joka korvaa entisen seutukaavan. Maakuntakaavan laatii maa-
kunnan liitto, hyväksyy maakuntavaltuusto ja vahvistaa ympäristömi-
nisteriö. Maakuntakaava ohjaa kuntien kaavoitusta ja viranomaisten 
toimintaa. 

Kanta-Hämeen  maakuntakaava on maakuntavaltuuston hyväksymä, 
mutta se ei ole vielä ympäristöministeriön vahvistama. Kaavan vah-
vistamisen myötä vanhat seutukaavat kumotaan. 

Kaavassa pohjavesialueelle sijoittuu mahdollisia pohjavesiriskejä 
seuraavasti: 
− Jokioisissa Latovainion pohjavesialueella (0416951) soran- ja 

hiekanottoalue (EOh-alue) on sijoitettu tutkitun vedenhankinta-
kohteen lähelle. 
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− Tammelassa Kuivajärvenharjulla soran- ja hiekanottoalue (EOh-
alue) on sijoitettu Portaan mahdollisen uuden vedenhankintakoh-
teen itäpuolelle, jonne on suunniteltu tekopohjaveden imeytys-
mahdollisuutta. 

− Humppilassa Murronharjulla soran- ja hiekanottoalue (EOh-alue) 
on sijoitettu Murronharjun vedenottamon länsipuolelle, kuitenkin 
niukasti suojelusuunnitelmassa esitetyn maa-ainestenotolta rau-
hoitettavan alueen ulkopuolelle. 

Yleis- ja asemakaavat 

Forssa 

Vieremän pohjavesialueella (0406101) on Forssan kaupunginvaltuus-
ton 28.6.1993 hyväksymä keskustaajaman yleiskaava. Kaavassa poh-
javesialueelle sijoittuu mahdollisia pohjavesiriskejä seuraavasti: 

- Vieremän pohjavesialueen reunamilla Mäkilammen luoteispuo-
lella sijaitsee ryhmäpuutarha- ja palstaviljelyalue (RP) 

- Kaukjärven länsipuolella, Vieremän vedenottamon alueella ja 
valtateiden 2 ja 10 risteyksessä sijaitsee kolme ET –merkittyä 
aluetta eli yhdyskuntateknisen huollon aluetta (esim.  jäteveden-
puhdistamot, vedenottamot, jätteiden käsittely) 

- Ojalanmäen hautausmaa-alue sijaitsee EH –merkityllä alueella 
(hautausmaa-alue) 

Humppila 

Kirkonseudun osayleiskaavassa on merkitty Kirkkoharjun (0410301) 
pohjavesialueelle seuraavia mahdollisia pohjavesiriskejä: 

- kolme ET-merkittyä eli yhdyskuntateknisen huollon aluetta 
(esim. jätevedenpuhdistamot, vedenottamot, jätteiden käsittely) 

- hautausmaa eli EH-alue sijoittuu Koivistonharjun vedenottamon 
pohjoispuolelle 200 m etäisyydelle. 

- kaksi T-merkittyä eli teollisuusaluetta, joista toinen on 250 m 
Koivistonharjun vedenottamon pohjoispuolella ja toinen 600 m 
vedenottamolta etelään. 

Jokioinen 

Pohjavesialueet ovat yleiskaavoitetun alueen ulkopuolella. 
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Tammela 

Syrjänharjun , Kydön, Häiviän ja Similänkulman alueen osayleiskaa-
vassa on merkitty Syrjänharjun pohjavesialueelle sijoittuvia mahdol-
lisia pohjavesiriskejä seuraavasti: 

- Syrjänharjun vedenottamo ja Tammelan Aluelämpö Oy:n kauko-
lämpökeskus sijoittuvat ET-alueelle, joka tarkoittaa yhdyskunta-
teknisen huollon aluetta. 

Anttilan (0483404) pohjavesialueella on voimassa Kaukjärven 
osayleiskaava. Kaavaan on merkitty mahdollisia pohjavesiriskejä seu-
raavasti:  

- teollisuus- ja varastoalue (TY) sekä maatilojen talouskeskus 
(AM), jotka sijoittuivat pohjavesialueen kaakkoispäähän. 

- valtatie 10:n varrella oleva huoltoasema-alue (LH), jossa toimii 
jakeluasema. 

Ypäjä 

Pohjavesialueet ovat yleiskaavoitetun alueen ulkopuolella. 

6.2 Ohjeita maankäytön suunnitteluun 
Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaan alueiden käytön 
suunnittelun tavoitteena  on mm. edistää  ympäristönsuojelua ja ym-
päristöhaittojen ehkäisemistä sekä luonnonvarojen säästeliästä käyt-
töä. Suunnittelua on tehtävä riittävään vaikutusten arviointiin perus-
tuen.  

Aina rakennettaessa pohjavesialueella rakentamista rajoittavat vesi-
lain ja ympäristönsuojelulain mukaiset pohjaveden muuttamis- ja pi-
laamiskiellot. Rakentaminen saattaa vaikuttaa pohjaveden laatuun ja 
määrään. Lisäksi pohjavesialueelle sijoittunut toiminta saattaa vaa-
rantaa pohjavettä. Toimintojen aiheuttamaa riskiä voidaan vähentää 
teknisillä ratkaisuilla, mutta suojarakenteisiin liittyy rikkoutumisriski. 
Pohjaveden puhtautta vaarantavat toiminnot on kaavoituksella ohjat-
tava pois pohjavesialueelta.    

Eriasteisissa kaavoissa voidaan antaa määräyksiä koskien mm. haital-
listen ympäristövaikutusten estämistä ja rajoittamista. Rakennusjär-
jestyksessä voidaan paikallisesti antaa määräyksiä, joita pidetään tar-
peellisina hyvän elinympäristön säilymisen ja toteutumisen kannalta. 
Valtioneuvosto voi antaa myös valtakunnallisia alueiden käyttötavoit-
teita asioista, joilla on laajempi kuin maakunnallinen merkitys tai 
kansallisesti merkittävä vaikutus  mm. luonnonvaroihin. 



 

 
EUROOPAN 
ALUEKEHITYSRAHASTO 

 18923 63

 
    

 

 

P:\Hämeen ympäristökeskus ja Forssan seutu\18923\Tekstit\18923 Forssa Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma.doc 

Toimenpide-ehdotuksia maankäytön suunnitteluun 

Forssan seudun pohjavesialueille laadittavissa maankäytön ja raken-
tamisen suunnitelmissa tulee pohjaveden suojelu ottaa huomioon: 

 Kaikkiin kaava-asteisiin tulee merkitä pohjavesialueiden rajaus. 

 Pohjavesiolosuhteet tulee selvittää maankäytön suunnittelupro-
sessin alussa, jotta suunnittelun aikana voidaan arvioida kaava-
ehdotusten pohjavesivaikutuksia maankäyttö- ja rakennuslain 
mukaisesti. 

 Kaavoitusprosessin yhteydessä alueelle voidaan laatia pohjave-
den hallintasuunnitelma. 

 Pohjavesialueille ei tule kaavoittaa uusia tai laajentaa olemassa 
olevia pohjaveden puhtautta vaarantavia teollisuusalueita. 

 Pohjavesialueille ei tule suunnitella uusia teitä ennen erillistä tar-
veharkintatarkastelua ja pohjaveden laadun mahdollisen pilaan-
tumisen riskinarviointia.  

 Rakennetuilta alueilta pohjaveden muodostumisalueella ei tule 
tarpeettomasti johtaa pois puhtaita sadevesiä, jotta pohjaveden 
muodostuminen pohjavesialueella ei vähene. 

 Osoitettaessa kaavalla rakentamista pohjavesialueelle, tulee kaa-
vamääräyksillä edistää pohjaveden suojelua. Yksityiskohtaiset 
määräykset voivat koskea esimerkiksi öljysäiliöiden sijoittamista, 
ulkovarastointia ja piha- ja liikennealueen päällystämistä. Määrä-
ys jätevesien johtamisesta on harkittava kaavakohtaisesti haja-
asutuksen, ranta-asutuksen ja taajama-asutuksen osalta erikseen. 
Määräyksinä voi olla esimerkiksi seuraavaa: 

 Öljysäiliöt on sijoitettava rakennuksen sisätiloihin tai maan 
päälle tiiviiseen katettuun suoja-altaaseen, jonka tilavuuden 
tulee olla suurempi kuin varastoitavan öljyn enimmäismäärän. 

 Rakentaminen tai muu toiminta ei saa aiheuttaa haitallista 
pohjaveden pinnan alenemista tai vaarantaa pohjaveden laatua 
tai määrää. 

 Edellä mainitut ohjeet tulee huomioida myös rakennuslupamenet-
telyssä ja muussa alueen suunnittelussa. 

 Määräyksiä tulee tarvittaessa aluekohtaisesti täydentää erillisin 
pohjavesialueella noudatettavaa rakentamistapaa koskevin oh-
jein. 

 Vedenottamoiden lähialueet (300 m säteellä vedenottamosta) tu-
lisi mahdollisuuksien mukaan rauhoittaa rakentamiselta, eikä alu-
eille tulisi kaavoittaa uutta asutusta tai muuta rakentamista, tai 
uusia teitä. 
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7 ENNAKOIVAN POHJAVEDEN SUOJELUN PERIAATTEET 

7.1 Yleistä 
Pohjavesialueita koskevilla rajoituksilla ja määräyksillä pyritään en-
nalta ehkäisemään pohjaveden pilaantuminen. 

Suojelutoimien lähtökohtana on ympäristönsuojelulaki, jonka mukaan 
pohjaveden vaarantaminen on kielletty tärkeillä ja vedenhankintaan 
soveltuvilla pohjavesialueilla (YSL 86/2000 1.luku 8 §, ns. pohjave-
den pilaamiskielto). 

Muu lainsäädäntö ja pykälässä 6.3 esitetyt pohjavesialueita koskevat 
rajoitukset ja suositukset lähinnä ohjeistavat yksityiskohtaisemmin, 
miten pohjaveden vaarantuminen käytännössä estetään eri toimialoil-
la. 

Pohjaveden suojelun yleiset ohjeet koskevat koko pohjavesialuetta. 
Vedenottamon lähialuetta (yleensä vedenottamotontti) kutsutaan ve-
denottamoalueeksi. Tällä alueella ei sallita muuta kuin vedenottoon 
liittyvää toimintaa. 

7.2 Lainsäädäntö ja ohjeistus 
Pohjaveden suojeluun liittyy monia säädöksiä ja asetuksia. Niitä on 
ympäristönsuojelulaissa (YSL) ja –asetuksessa (YSA), vesilaissa 
(VL), maa-aineslaissa (MAL) sekä mm. maankäyttö- ja rakennuslais-
sa, terveydensuojelulaissa, jäte-, kemikaali- ja öljyvahinkojen torjun-
talainsäädännössä. Pohjaveden suojelua käsitellään myös valtioneu-
voston asettamissa valtakunnallisissa maankäyttötavoitteissa. Tässä 
kappaleessa on referoitu pohjaveden suojelun kannalta tärkeimpiä 
kohtia yllä mainituista säädöksistä.  

Yleisinä valvontaviranomaisina Forssan seudulla toimivat Hämeen 
ympäristökeskus sekä kuntien ympäristöviranomaiset.  

7.2.1 Pohjaveden pilaamis- ja muuttamiskielto 
Pohjaveden pilaamiskielto määrätään ympäristönsuojelulain 1 luvun 
8 §:ssä (YSL 86/2000). Tärkeällä tai muulla vedenhankintaan sovel-
tuvalla pohjavesialueella ainetta tai energiaa ei saa panna tai johtaa 
sellaiseen paikkaan tai käsitellä siten, pohjavesi voi käydä terveydelle 
vaaralliseksi tai kelpaamattomaksi sellaiseen tarkoitukseen, johon sitä 
muuten voitaisiin käyttää. Kielto koskee myös toisen kiinteistöllä ole-
vaa pohjavettä. Myös toimenpiteet, jotka aiheuttaisivat yleisen tai toi-
sen edun loukkaamisen, on kielletty. Pohjaveden pilaamiskielto on 
ehdoton, eikä ympäristölupavirasto voi myöntää lupaa siitä poik-
keamiseen.  
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Pohjaveden muuttamisesta säädetään vesilain 1 luvun 18 §:ssä (VL 
264/1961 1:18:1). Sen mukaan ilman ympäristölupaviraston lupaa ei 
saa ryhtyä toimenpiteisiin, joista voi aiheutua jonkin pohjavettä otta-
van laitoksen vedensaannin vaikeutuminen, tärkeän tai muun veden-
hankintakäyttöön soveltuvan pohjavesiesiintymän antoisuuden olen-
nainen vähentyminen tai sen hyväksikäyttämismahdollisuuden muu 
huonontuminen taikka toisen kiinteistöllä talousveden saannin vai-
keutuminen. Kielto koskee myös maa-ainesten ottamista ja muuta 
toimenpidettä, jos siitä ilmeisesti voi aiheutua edellä mainittu seuraus.  

Lupa toimenpiteeseen, josta saattaa aiheutua edellä kuvattuja vaiku-
tuksia, voidaan vesilain 9 luvun 8 § perusteella myöntää, jos saatu 
hyöty on siitä johtuvaa vahinkoa, haittaa ja muuta edunmenetystä 
huomattavasti suurempi tai, jos yleinen tarve edellyttää luvan myön-
tämistä. Lupaa ei voida myöntää, jos toimenpiteestä aiheutuisi asutus- 
ja elinkeino-oloja huonontava veden saannin estyminen tai vaikeutu-
minen laajalla alueella.  

7.2.2 Maaperän pilaamiskielto ja selontekovelvollisuus pilaantuneesta alueesta 
Maaperän ja pohjaveden pilaamiskielto ovat keskenään läheisessä 
vuorovaikutussuhteessa. Yleensä pohjavesi pilaantuu pilaantuneen 
maaperän välityksellä. Maaperän pilaamista ja pilaantuneiden aluei-
den kunnostusta ohjaavista säädöksistä keskeisin on ympäristönsuo-
jelulaki (86/2000) ja –asetus (169/2000), jotka kieltävät maaperän ja 
pohjaveden pilaamisen.  

Maahan ei saa YSL 7 §:n mukaan jättää tai päästää jätettä eikä muu-
takaan aineitta siten, että seurauksena on sellainen maaperän laadun 
huononeminen, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai 
ympäristölle, viihtyisyyden melkoista vähentymistä tai muu niihin 
verrattava yleisen tai yksityisen edun loukkaus.  

Maa-alueen luovuttajan tai vuokraajan on esitettävä YSL 104 § mu-
kaan uudelle omistajalle tai haltijalle käytettävissä olevat tiedot alu-
eella harjoitetusta toiminnasta sekä jätteistä tai aineista, jotka saatta-
vat aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista.  

7.2.3 Maa-aineslaki 
Maa-ainesten ottoa säätelee maa-aineslaki (MAL 555/1981) ja valtio-
neuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005). Toimintaan 
tarvitaan maa-ainesten ottolupa lukuun ottamatta maa-ainesten otta-
mista omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten (MAL 4 §). Lupaa 
haettaessa on esitettävä ottamissuunnitelma (MAL 5 §). Maa-
ainesasetuksessa säädetään mm. ottamissuunnitelman ja lupapäätök-
sen sisällöstä sekä valvonnasta. Ottamissuunnitelmasta tulee ilmetä 
tarpeellisessa laajuudessa pohjavesiin liittyen mm. pohjaveden pinnan 
ylin korkeustaso, tiedot pohjavesiolosuhteista, pohjaveden havainto-
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paikoista ja tiedot läheisyydessä sijaitsevista talousvesikaivoista, poh-
javeden ottamoista ja niiden mahdollisista suojavyöhykkeistä ja suo-
ja-aluemääräyksistä (asetus 1.5 ja 2.2). Tärkeälle pohjavesialueelle si-
joittuvasta maa-aineksen ottohankkeesta on MAL 7 § mukaan pyy-
dettävä lausunto alueelliselta ympäristökeskukselta (alueella on mer-
kitystä vesien suojelun kannalta). 

Maa-ainesten ottamisesta ei saa aiheutua maa-aineslain 3 §:n mukaan 
kauniin maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kaune-
usarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista, huomatta-
via tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa, 
eikä tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesi-
alueen vedenlaadun tai antoisuuden vaarantumista, jollei siihen ole 
saatu vesilain mukaista lupaa. 

7.2.4 Selvilläolo- ja korvausvelvollisuus 
Uuden ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaan toiminnanharjoitta-
jalla on selvilläolovelvollisuus toimintansa ympäristövaikutuksista (5 
§ 2 momentti). Lain mukaan toiminnanharjoittajan on oltava riittäväs-
ti selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja 
haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista.  

Ympäristösuojelulain (YSL 86/2000, 75 §) mukaan se, jonka toimin-
nasta on aiheutunut maaperän tai pohjaveden pilaantumista, on vel-
vollinen puhdistamaan maaperän ja pohjaveden siihen tilaan, ettei sii-
tä voi aiheutua terveyshaittaa eikä haittaa tai vaaraa ympäristölle.  

Laki ympäristövahinkojen korvaamisesta (737/1994) määrää toimin-
nanharjoittajan korvaamaan toiminnastaan aiheutuvan ympäristöva-
hingon. Lain 1§ 1 momentissa määrätään korvaamaan veden, ilman 
tai maaperän pilaantumisesta tietyllä alueella harjoitetun toiminnan 
seurauksista johtuva vahinko. Tämän lisäksi toiminnanharjoittaja on 
velvollinen korvaamaan kustannukset ennaltaehkäisevistä tai korjaa-
vista toimenpiteistä, joita on ympäristövahingon myötä jouduttu te-
kemään (6 §). Korvausvelvollisuus pätee myös silloin, kun vahinkoa 
ei ole aiheutettu tahallisesti tai huolimattomuudesta (7 §).  

Jos kaivoveden epäillään pilaantuneen, tulee ottaa yhteyttä alueen ter-
veystarkastajaan. Tutkimuksen kustantaja on sopimuskysymys kaivon 
käyttäjän ja alueen terveyslautakunnan välillä. Kun kaivovesi tode-
taan pilaantuneeksi, pilaaja maksaa tutkimus- ja puhdistuskulut. Kor-
vauksista ja toimenpiteistä pyritään ensisijaisesti sopimaan, mutta 
tarvittaessa asia ratkaistaan käräjäoikeudessa.   

7.2.5 Ympäristölupa 
Ympäristönsuojeluasetuksessa (169/2000) mainitaan toiminnat, joille 
tulee hakea ympäristölupa. Jos ympäristönsuojeluasetuksessa mainit-
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tu toiminta sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön so-
veltuvalle pohjavesialueelle ja toiminnasta voi aiheutua pohjaveden 
pilaantumisen vaaraa, on sille haettava ympäristölupa myös siinä ta-
pauksessa, että toiminta on asetuksessa mainittua vähäisempää. 

Ympäristönsuojelusasetuksessa (169/2000, 13 §) on lueteltu, mitkä 
tiedot pohjavesiolosuhteista pitää esittää lupahakemuksessa. 

7.2.6 Öljysäiliöitä koskeva lainsäädäntö 
Tärkeillä pohjavesialueilla sijaitsevista öljysäiliöistä sekä niiden tar-
kastuksista on säädetty Kauppa- ja teollisuusministeriön öljylämmi-
tyslaitteistoja koskevassa asetuksessa N:o 1211/1995 ja Kauppa- ja 
teollisuusministeriön maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkas-
tuksia koskevissa päätöksissä N:o 344/83 ja 1199/1995.  

Tärkeällä pohjavesialueella olevan maanalaisen öljysäiliön asentami-
sesta on säiliön omistajan tai öljylämmityslaitteiston asentavan toi-
minnanharjoittajan ilmoitettava Kanta-Hämeen pelastuslaitokselle. 
Pelastusviranomaiselle on varattava tilaisuus tarkastaa säiliön sijoitus 
ennen säiliön peittämistä.  

Tärkeillä pohjavesialueilla olevat maanalaiset öljysäiliöt on tarkastet-
tava määräajoin. Säiliön omistajan tai haltijan tulee huolehtia siitä, et-
tä määräaikaistarkastukset suoritetaan ajallaan. Ensimmäisen kerran 
säiliö on tarkastettava 10 vuoden kuluttua käyttöönotosta. Määräai-
kaistarkastuksesta tulee laatia pöytäkirja. Pöytäkirja on annettava säi-
liön omistajalle tai haltijalle, minkä lisäksi siitä on 14 päivän kuluessa 
tarkastuksesta toimitettava jäljennös sen kunnan palopäällikölle, mis-
sä säiliö sijaitsee. Kunnossa oleva, A-luokan säiliö on sen jälkeen tar-
kastettava 5 vuoden (metallisäiliöt) tai 10 vuoden (muut materiaalit) 
välein. Jos säiliön kunnossa havaitaan puutteita, on uusintatarkastus 
tehtävä 2 vuoden kuluttua. Säiliö, joka määräaikaistarkastuksessa ha-
vaitaan öljyvahingonvaaraa aiheuttavaksi, on korjattava tai poistetta-
va käytöstä. Välitöntä vaaraa aiheuttava säiliö on heti poistettava käy-
töstä.  

Jos öljylämmityslaitteisto vaurioituu siten, että seurauksena on henki-
lö-, omaisuus- tai ympäristövahinko on omistajan, haltijan tai käyttä-
jän ilmoitettava siitä viipymättä valvontaviranomaiselle, jonka on tar-
vittaessa määrättävä asiantuntija suorittamaan paikalla tutkimus. 

Kanta-Hämeen pelastuslaitos ylläpitää säiliötarkastusraporttien tieto-
jen perusteella öljysäiliörekisteriä. 

7.2.7 Jätevedenkäsittely haja- ja vapaa-ajanasunnoissa 
Vuoden 2004 alussa voimaan tullut Valtioneuvoston asetus talousjä-
tevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuo-
lisilla alueilla (542/2003) edellyttää kiinteistöjen jätevesien puhdis-
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tuslaitteiden tehostamista. Asetuksella säädetään vähimmäisvaati-
mukset kiinteistökohtaisten talousjätevesien käsittelylle. Vaatimukset 
koskevat kaikkia kiinteistöjä, joita ei ole liitetty vesihuoltolaitoksen 
viemäröintijärjestelmään.  

Uusissa rakennuksissa jätevesijärjestelmät tulee laatia asetuksen mu-
kaisiksi. Olemassa olevien asuinhuoneistojen, maitohuoneiden ja yri-
tysten jätevesijärjestelmät täytyy saada asetuksen vaatimusten mukai-
siksi pääsääntöisesti 10 vuoden kuluessa asetuksen voimaantulosta eli 
1.1.2014 mennessä. Kiinteistön omistajan täytyy laatia selvitys jäte-
vesilaitteista ja niitä koskevat hoito-ohjeet kahden vuoden kuluessa 
asetuksen voimaantulosta eli ennen 1.1.2006. Jos kiinteistössä ei ole 
vesikäymälää, selvityksen ja hoito-ohjeet voi tehdä neljän vuoden ku-
luessa asetuksen voimaantulosta. 

Niissä kiinteistöissä joissa jätevesiä syntyy hyvin vähän, talousvedet 
voidaan johtaa käsittelemättä maahan. Ne eivät saa aiheuttaa ympä-
ristön pilaantumisen vaaraa eivätkä sisältää käymälävesiä. 

Kaupungin tai kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä (YSL 19 §) 
voidaan antaa erillismääräyksiä jätevesien käsittelystä vedenhankin-
nan kannalta tärkeillä pohjavesialueilla.  

7.2.8 Muut säädökset 
Pohjavedensuojelun kannalta muita tärkeitä säädöksiä ovat mm.  

 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuk-
sista ja valvontatutkimuksista 461/2000   

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

 Kuntien/kaupungin ympäristönsuojelumääräykset YSL 19 § 
 Ympäristöministeriön päätös pohjavesien suojelemisesta eräiden 

ympäristölle tai terveydelle vaarallisten aineiden aiheuttamalta pi-
laantumiselta 364/1994 

 Kemikaalilaki 744/1989 
 Maastoliikennelaki 1710/1995 
 Laki maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta 

378/1974 ja sen muutokset 90/1985, 20571987, 1298/1989, 
701/1995m 694/2000 ja 936/2001 

 Asetus öljyvahinkojen ja aluskemikaalivahinkojen torjunnasta 
636/1993 ja sen muutos 705/2000 

 Asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varas-
toinnista 59/1999 

 Terveydensuojelulaki 763/1994 ja terveydensuojeluasetus 
1280/1994 

 Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös vaarallisten kemikaalien 
käsittelystä ja varastoinnista jakeluasemalla 415/1998 
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 Sosiaali- ja terveysministeriön päätös vaarallisten aineiden luette-
losta 1059/1999 

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

 Valtioneuvoston päätös maatalouden ympäristötuesta 760/1995 
 Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden ympäristötu-

en erityistuesta 647/2000 
 Maa- ja metsätalousministeriön päätös maatalouden ympäristötu-

en perustuesta 7698/1995 
 Maa- ja metsätalousministeriön asetus ympäristötuen perus- ja li-

sätoimenpiteistä sekä maatalouden ympäristötuen koulutukseen 
liittyvästä tuesta 646/2000 

 Maa- ja metsätalousministeriön päätös eläinjätteiden käsittelystä 
634/1994 

7.3 Pohjavesialueita koskevat rajoitukset ja suositukset 
Tähän kappaleeseen on koottu määräyksiä ja suosituksia, jotka tulee 
ottaa huomioon pohjavesialueilla. Määräykset ja suositukset perustu-
vat lainsäädäntöön, jota on referoitu kappaleessa 7.2. Esitetyistä mää-
räyksistä ja suosituksista voidaan tapauskohtaisen harkinnan perus-
teella poiketa, mikäli riittävillä tutkimuksilla tai selvityksillä voidaan 
osoittaa, ettei toiminnasta aiheudu uhkaa pohjavedelle hydrogeologi-
sin tai rakenteellisin perustein. 

Teollisuus- ja yritystoiminta 

1. Alueelle ei tulisi perustaa uusia ympäristönsuojeluasetuksen 1 lu-
vun 1 pykälässä mainittuja tehtaita, laitoksia ja varastoja taikka 
kemikaalilaissa ja –asetuksessa mainittujen terveydelle ja ympä-
ristölle vaarallisten kemikaalien teollista käsittelyä ja varastointia.  

2. Alueelle ei tule sijoittaa muita pohjaveden puhtautta vaarantavia 
laitoksia, rakenteita tai varastoja kuten kauppapuutarhoja, palavi-
en nesteiden jakelupaikkoja ja huoltoasemia, autojen pesupaikko-
ja sekä fenolipitoisten aineiden, myrkkyjen, kasvinsuojelu- ja tu-
holaistorjunta-aineiden ja veteen liukenevien kemikaalien varas-
toja. 

3. Alueella on kielletty valtioneuvoston päätöksessä 364/94 lueteltu-
jen myrkyllisten aineiden käsittely ja varastointi siten, että niitä 
voi päästä maaperään. Helposti haihtuvia aineita voi päästä maa-
han myös ilman kautta, mikä on aineiden käsittelyssä huomioita-
va. 

4. Öljytuotteiden tankkaus- ja käsittelypaikat on tehtävä alustaltaan 
tiiviiksi ja niiden pinta- ja sadevedet on johdettava öljynerotus-
kaivon kautta pohjaveden suojelun kannalta turvalliseen purku-
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paikkaan. Palavien nesteiden jakeluasemien rakenteissa on nouda-
tettava SFS 3352 standardia. 

5. Pohjavesialueella olevista toiminnoista tulee olla ajan tasalla ole-
va rekisteri, jota kemikaali- ja ympäristöviranomainen ylläpitävät. 

6. Kemikaalit tulee säilyttää kaksoisvaipallisissa säiliöissä tai siten, 
että kemikaaliastiat on sijoitettu maan päälle, katokselliseen, reu-
nukselliseen ja pinnaltaan tiivistettyyn suoja-altaaseen. Suoja-
altaan on oltava tilavuudeltaan vähintään 100 % alueelle sijoitet-
tavien astioiden ja säiliöiden yhteenlasketusta tilavuudesta. 

Öljy- ja polttoainesäiliöt sekä maalämpöjärjestelmät 

7. Alueella ei sallita polttoainesäiliöitä, joissa ei ole tehty asianmu-
kaisia tarkastuksia tai varmistustoimenpiteitä.  

 Uudisrakennusten tai muuten uusittavat lämmitysöljysäiliöt 
on sijoitettava suoja-altaaseen rakennuksen sisällä tai maan 
päälle katettuun suoja-altaaseen. Suoja-altaan on tällöin pys-
tyttävä keräämään tai pidättämään suurinta tilassa olevaa säi-
liötä vastaava öljymäärä. Suoja-altaan on oltava valvontavi-
ranomaisten antamien ohjeiden mukainen. 

 Maatiloilla, maa-ainesten ottoalueilla ja rakennustyömailla ul-
kona tai vastaavissa olosuhteissa sijaitsevat tilapäisetkin polt-
toainesäiliöt on varustettava vuodot ja ilkivallan estävin suoja-
rakentein ja –laittein. Säiliön haltija on vastuussa sen turvalli-
suudesta. Kunnan tulee tiedottaa määräyksistä asianomaisiin 
kohteisiin. 

 Uusia säiliöitä ei tulisi upottaa maahan, muutoin kuin valvon-
taviranomaisen erikseen edellyttämissä tapauksissa (esim. 
olemassa olevat polttonesteen jakeluasemat). 

8. Suojaamattomat, tarkastusta vaativat polttoainesäiliöt tulee tarkas-
taa I- ja II-luokan pohjavesialueilla mahdollisimman pian ja tar-
peen mukaan uusia. Uusintatarkastukset tulee tehdä kauppa- ja 
teollisuusministeriön päätösten 344/1983 ja 1199/1995 mukaises-
ti. Kunnalla on oikeus tarkastaa alueella olevia vanhoja öljysäili-
öitä, mutta vastuu säiliöistä on kiinteistön omistajalla.  
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9. Kiinteistön haltija tai omistaja tulee huolehtia siitä, että kiinteis-
töllä sijaitsevat käytöstä poistetut maanalaiset öljysäiliöt ja muut 
kemikaalisäiliöt täyttöputkineen poistetaan kiinteistöltä. Säiliön 
poistamisesta tulee tehdä ilmoitus pelastus- ja ympäristöviran-
omaisille. Säiliöiden poistamisen yhteydessä säiliöt tulee puhdis-
taa asianmukaisesti, mahdolliset vuodot tarkastaa ja pilaantunut 
maa poistaa tai käsitellä ympäristönsuojeluviranomaisen määräys-
ten mukaisesti. Mahdollisista vuodoista ja ympäristön pilaantumi-
sesta tulee välittömästi ilmoittaa pelastus- ja ympäristöviranomai-
sille. 

10. Pohjavesialueelle ei tule asettaa sellaista maalämpöjärjestelmää, 
jossa on pohjavedelle vaarallista ainetta. (Yksityistalouksien  jär-
jestelmissä tavallisimmin käytetyt aineet kuten etanoli, kalium-
formiaatti, sekä etanolin denaturointiaineet ovat maaperässä ja 
pohjavedessä kulkeutuvia, mutta nopeasti hajoavia aineita. Niitä 
ei ole luokiteltu ympäristölle vaarallisiksi kemikaaleiksi. Kaikissa 
lämmönsiirtoaineissa on mukana myös korroosioinhibiittoriainei-
ta, joiden koostumusta valmistajat eivät kerro. Pitoisuudet ovat 
kuitenkin pieniä).  

11. Maalämpöjärjestelmien rakentamisesta pohjavesialueella tulee 
tiedottaa ympäristövalvontaviranomaista, joka voi antaa tarvitta-
via ohjeita. 

12. Huollon ja laitteiston purkamisen yhteydessä lämmönsiirtoliuos 
on otettava talteen. Liuosta ei saa päästää maaperään. 

13. Suuria lämpöpumppuja ja muita järjestelmiä (esim. hiihtoputket, 
jäähallit, teollisuuden prosessit) ei tule sijoittaa pohjavesialueelle 
ilman erillistä riskitarkastelua. 

Liikenne ja tienpito 

14. Pohjavesialueille ei tule suunnitella uusia teitä ennen erillistä tar-
veharkintatarkastelua ja pohjaveden laadun mahdollisen pilaan-
tumisen riskinarviointia. 

15. Rakennettaessa uusia yleiselle liikenteelle tarkoitettuja teitä ja py-
säköintipaikkoja tai vastaavia, sekä näiden perusparannuksen yh-
teydessä, on pohjaveden suojaustarve selvitettävä ja kohteet on 
varustettava asianmukaisin suojarakentein.  

16. Tiesuolaus liukkaudentorjuntaan ja pölynsidontaan tulee pitää 
minimissään. Suojaamattomia suolavarastoja ei tule sallia.  

17. Tiesuolauksen vaikutuksia veden laatuun tulee seurata.  

18. Kunnan/kaupungin tulisi merkitä vedenhankintakäytössä olevat 
pohjavesialueet teiden varsille pohjavesialue-merkein. 

19. Pelastuslaitoksella tulee olla käytössä tiedot teiden pohja-
vesisuojauksista (Forssan seudulla maanteillä ei ole pohjaveden 
suojauksia). 
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Maatalous 

20. Uusia eläinsuojia ei tule sijoittaa pohjavesialueelle. 

21. Alueella ei sallita maaperästä eristämättömiä karjasuojia, lantaloi-
ta, virtsakaivoja, tuorerehuvarastoja eikä lietelantasäiliöitä. Lan-
tavarastojen on täytettävä vähintään maa- ja metsätalousministe-
riön rakentamismääräysten ja –ohjeiden (MMO-RMO-C4, 
10.6.1999) mukaiset tiiviysvaatimukset. Karjasuojien lattioiden 
on oltava tiiviitä ja jätevedet tulee johtaa tiiviiseen viemäriin. 

22. Maataloudessa tulee noudattaa tavanomaista hyvää maatalouskäy-
täntöä. Vedenottamoiden ympäristössä lannoituksen vähentämistä 
tulisi edistää (esim. luomuviljelyn suosiminen). Metsänlannoitus-
ta ei tulisi tehdä lainkaan. 

23. Maataloudessa tulee noudattaa valtioneuvoston asetusta N:o 
931/2000, joka perustuu Euroopan yhteisöjen neuvoston direktii-
viin (91/676/ETY). Tämän ns. nitraattidirektiivin mukaan mm. 
lannan patterointi pohjavesialueella on kielletty ja säilörehun pu-
ristenesteet on varastoitava tiiviissä säiliössä ja levitettävä maa-
han noudattaen lantaa koskevia säädöksiä. Peltojen lannoitus tulee 
suorittaa nitraattidirektiivin mukaisesti. 

24. Lietelannan sekä jätevesilietteen käyttöä pohjavesialueella sijait-
sevilla pelloilla tulee välttää ja pohjaveden varsinaisilla muodos-
tumisalueilla sitä ei tulisi sallia lainkaan. Vettä johtavien maaker-
rosten päällä olevat usean metrin paksuiset savikerrostumat pie-
nentävät lietelannasta aiheutuvaa pohjavesiriskiä. 

25. Eläinsuojien, lantavarastojen ja rehusiilojen salaojavesistä on jär-
jestettävä vesinäytteenottomahdollisuus. 

26. Vesakkomyrkkyjen käyttö on kielletty. Torjunta- ja kasvinsuoje-
luaineena saa käyttää ainoastaan pohjavesialueille hyväksyttyjä 
aineita, jotka on mainittu KTTK:n ylläpitämässä torjunta-
aineluettelossa. 

Jätevedet 

27. Jätevesien käsittelyyn liittyvä lainsäädäntö on esitetty kappaleessa 
7.2.7.  

28.  Haja-asutusalueella jätevedet tulee ensisijaisesti johtaa yleiseen 
viemäriverkostoon tai pohjavesialueen ulkopuolelle käsittelyä var-
ten. Mikäli tämä ei ole mahdollista, on WC-vedet johdettava um-
pikaivoon. Muille jätevesille on oltava haja-asutuksen jätevesiasu-
tuksen mukainen käsittely. Vaihtoehtoisesti jäteveden käsittelyssä 
voidaan käyttää korkeatasoista kemiallis-biologista puhdistusta. 



 

 
EUROOPAN 
ALUEKEHITYSRAHASTO 

 18923 73

 
    

 

 

P:\Hämeen ympäristökeskus ja Forssan seutu\18923\Tekstit\18923 Forssa Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma.doc 

29. Jätevedenpumppaamoilla tulisi olla kaukovalvonta ja niiden yli-
vuotovedet on johdettava suoja-alueen ulkopuolelle tiiviissä vie-
märissä. 

30. Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien pesu suositellaan 
tehtäväksi vain tätä tarkoitusta varten rakennetuilla pesupaikoilla, 
josta jätevedet johdetaan jätevesiviemäriin tai muuhun asianmu-
kaiseen käsittelyyn. 

Maa-ainesotto 

31. Maa-aineksen ottaminen on ensisijaisesti suunnattava muille kuin 
I-luokan pohjavesialueille. Mikäli maa-aineksen ottoa suunnitel-
laan I-luokan pohjavesialueelle, on hakemuksessa erikseen pys-
tyttävä osoittamaan, ettei suunnitellusta ottamisesta aiheudu poh-
javeden pilaantumisriskiä.  

32. Maa-ainesoton suunnittelussa, järjestämisessä ja jälkihoidossa tu-
lee huomioida Ympäristöministeriön julkaisun ”Maa-ainesten ot-
taminen ja ottamisalueiden jälkihoito” (Ympäristöopas 85, 2001) 
ohjeet tai myöhemmin annetut ympäristöhallinnon ohjeet.  

33. Uutta maa-aineksen ottoa ei tulisi sijoittaa pohjaveden laadun 
suojelemiseksi rajatun maa-aineksen ottoa koskevan suoja-
vyöhykkeen sisäpuolelle (kartoilla esitetty maa-ainesraja). 

34. Ottotoiminta tulisi toteuttaa vaiheittain, jotta kerrallaan avattuna 
oleva pinta-ala olisi mahdollisimman pieni ja jotta jälkihoito to-
teutuisi.  

35. Alimman ottotason ja pohjaveden pinnan väliin tulee jättää riittä-
vä suojakerros. Tavallisesti riittävänä voidaan pitää 4 m suojaker-
rosta. 

36. Pohjaveden laatua ja pinnan korkeutta tulee tarkkailla pohjaveden 
havaintoputkista ottotoiminnan aikana. Ohje tarkkailuun on an-
nettu luvussa 5.3. 

37. Maa-aineksenottokuopissa sijaitsevat öljysäiliöt tulee suojata 
asianmukaisesti. 

38.  Kuoppien käyttäminen maan- ja jätteenkaatopaikkoina tulee es-
tää.  

39. Suolan käyttö ja varastointi kuopissa on kielletty ja työkoneissa 
tulisi käyttää kasvihydrauliikkaöljyjä. Maa-aineksenoton yhtey-
dessä tulee aina varata imeytysainetta työkoneiden mahdollisten 
öljyvahinkojen varalta.  

40.  Lupaehtojen toteutumista tulee valvoa. 

41. Vanhojen maa-ainesten ottoalueiden jälkihoitotilanne tulee var-
mentaa riittäväksi pohjaveden suojelun kannalta. 
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Turvetuotanto ja ojitus 

42. Turvetuotanto tai ojitus ei saa vaarantaa pohjavettä. Yli 10 ha tur-
vetuotantoalueille tarvitaan ympäristölupa (YSA 169/2000). Poh-
javeden pilaamiskielto koskee kuitenkin myös tätä pienempää 
toimintaa. 

43. Pohjavesiolosuhteet sekä toiminnan vaikutus pohjaveteen tulee 
selvittää pohjavesialueelle ja pohjavesialueen lähelle sijoittuvilla 
ympäristölupaa tarvitsevilla turvetuotantoalueilla. 

44. Haitallinen pohjaveden purkautuminen ojituksen seurauksena tu-
lee estää. 

45. Suoveden imeytyminen pohjavesimuodostumaan tulee estää. 

46. Toiminnan vaikutusta pohjaveden korkeuteen ja laatuun on tark-
kailtava. 

47. Mikäli toiminnasta voi aiheutua pohjaveden pinnan alentumista 
pohjavesialueella, tarvitaan toiminnalle ympäristölupaviraston ve-
silupa. 

Muut rajoitukset 

48. Useiden kiinteistöjen yhteisten lumenkaatopaikkojen sijoittami-
nen pohjavesialueelle on kielletty. 

49. Alueella ei sallita jätteiden kaatoa ja kasaamista eikä merkittävää 
puujätteen, saven ja humusmaan läjittämistä.  

50. Alueella ei sallita uusia arkkuhautausmaita eikä eläinraatojen hau-
taamista. 

51. Alueen kaavoituksessa tulee ottaa huomioon esitetyt pohjavesien 
suojelumääräykset ja näkökohdat. 

Vedenottamot 

52. Vedenottamoalueet aidataan ja tarvittaessa nurmetetaan. 

53. Vedenottamoalueilla sallitaan vain vedenottoon liittyvä toiminta. 

54. Mahdolliset vedenottamoilla käytettävät kemikaalit on varastoita-
va turvallisella tavalla. 
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8 LIKAANTUMISTAPAUSTEN TORJUNTAVALMIUDEN KEHIT-
TÄMINEN JA TOIMINTA VAHINKOTAPAUKSISSA  

Mahdollisiin pohjavesivahinkoihin tulee varautua ennalta, jotta va-
hingon sattuessa voidaan toimia mahdollisimman nopeasti ja tehok-
kaasti. Kanta-Hämeen pelastuslaitoksella tulee olla ajantasaiset tiedot 
pohjavesialueiden ja vedenottamoiden sijainnista. Pohjavesialueella 
tapahtuneesta ympäristövahingosta on jokaisella velvollisuus ilmoit-
taa Kanta-Hämeen pelastuslaitokselle sekä aloittaa olosuhteisiin näh-
den tarpeelliset ja välittömät torjuntatoimenpiteet. Kemikaalivahin-
gosta tulee ilmoittaa myös kunnan ympäristönsuojelu- ja terveyden-
suojeluviranomaisille Hämeen ympäristökeskukselle ja terveydensuo-
jeluviranomaiselle.   
Pelastuslaitos ryhtyy torjuntatoimiin hälytyksen/ilmoituksen saatu-
aan. Pelastuslaitoksen suorittamilla välittömillä torjuntatoimenpiteillä 
pyritään rajaamaan maaperän sekä pinta- ja pohjaveden likaantumi-
nen mahdollisimman pienelle alueelle ja estämään lika-aineen kul-
keutuminen kaivoihin tai vedenottamolle. Varsinaisia torjuntatoimia 
johtaa aina pelastuslaitos. Vahingon aiheuttaja on vastuussa vahinko-
jen selvittämisestä ja tutkimisesta. Vahinkojen jälkitorjunnasta vastaa 
myös vahingon aiheuttaja. Pelastuslaitos ja kunnan ympäristönsuoje-
luviranomainen valvovat jälkitorjunnan toteutusta. Mikäli näillä toi-
menpiteillä ei saada lika-ainetta poistettua riittävän tehokkaasti, tulee 
alueelle laatia asiantuntija-apua käyttäen pilaantuneen maan tai poh-
javeden kunnostamissuunnitelma.  Valvontaa ohjaa tällöin alueellinen 
ympäristökeskus. 
Pohjavettä uhkaavan onnettomuuden torjuntatoimenpiteiden yhtey-
dessä saatetaan tarvita nopeasti erityisasiantuntemusta, jotta pilaan-
tumiselta vältytään. Onnettomuustapausten varalle tulisi koota tietoa 
(esim. erilliseen kansioon) niistä asiantuntijoista, joiden apua voidaan 
tarvita. Etukäteen tulisi sopia myös tiedottamiseen ja tiedonvälityk-
seen liittyvistä järjestelyistä vahinkotilanteessa. Käytännön työkaluna 
voi toimia mm. pelastustoimen öljyvahinkojen torjuntasuunnitelma. 
Vesilaitosten tulee olla varautuneita vedenjakeluun myös erilaisissa 
häiriötilanteissa. Vesihuollon erityistilanteet voivat olla lyhytaikaisia, 
vesilaitoksen toimintaan liittyviä häiriöitä tai suurempia ongelmia, 
kuten raakavesilähteen likaantuminen, vesijohtoverkoston jäätyminen 
tai likaantuminen, ilkivalta tai suuronnettomuus. 
Kuntien tulee tiedottaa pohjaveden suojelun toimenpiteistä pohjavesi-
alueella toimiville. Pohjavesialueella sijaitsevissa yrityksissä tulee 
käydä tarkastuksella tietyin väliajoin, jolloin tarkastetaan kemikaali- 
ja ongelmajätteiden määrät ja niiden säilytys kiinteistöllä. Riskitiedot 
tulee tallentaa, jotta ne ovat jatkossa myös kaavoituksen ja muun 
suunnittelun käytössä. 
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9 TOIMENPITEIDEN AIKATAULU JA SUUNNITELMAN TO-
TEUTUMISEN SEURANTA 

Alla on kuntakohtaisesti esitetty tärkeimmät tehtävät, jotka tulisi teh-
dä pohjaveden suojelun edistämiseksi ja vedenhankinnan turvaami-
seksi Forssan seudulla. Listaan on koottu paitsi tärkeimpiä myös hel-
posti toteutettavia ehdotuksia. Muutoin riskikohteilla toimenpiteiden 
suositeltava toteutusjärjestys on suurimmasta riskiluokasta alkaen. 

Suunnitelman toteutumisen seurantaa varten on perustettu seuranta-
ryhmä, joka kokoontuu ensimmäisen kerran toukokuussa 2006. En-
simmäinen kokoonkutsuja on Forssan vesihuoltolaitos. Seurantaryh-
mä koostuu kaupungin ja kuntien viranomaisista sekä vesihuoltolai-
toksen, Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen ja Hämeen ympäristökes-
kuksen edustajista. Kokouksiin voidaan kutsua tarpeen mukaan myös 
muiden tahojen edustajia. 

Esitys seurantaryhmän alkuvaiheen toimenpiteiksi: 

Tärkeimpiä tehtäviä Forssassa ovat 

Forssan vanhan kaatopaikan kunnostus. 

Yhteistarkkailun suunnittelu Linikkala-Vieremä-alueelle. 

Uusien vedenottopaikkojen tutkiminen Forssan kaupungille vesihuol-
lon toimintavarmuuden parantamiseksi. 

Tärkeimpiä tehtäviä Humppilassa ovat 

Vedenottamoiden tarkkailuohjelmien päivittäminen ja tarkkailutulos-
ten toimittaminen valvoville viranomaisille. 

Öljysäiliörekisterin päivittäminen pohjavesialueille. 

Vedenottopaikan tutkiminen Huhdin pohjavesialueen eteläkärkeen. 

Humppilan Talotehdas Oy (H13): kloorifenolipitoisuuden selvittämi-
nen maaperästä ja pohjavedestä. 

Tärkeimpiä tehtäviä Jokioisissa ovat 

Vedenottamoiden tarkkailuohjelmien päivittäminen ja tarkkailutulos-
ten toimittaminen valvoville viranomaisille. 

Maa-ainesottajien liittäminen Kukonharjun pohjavesitarkkailuun. 

Vedenhankintatutkimukset Särkilampi A pohjavesialueen pohjois-
päässä. Tavoitteena on saada alueen pohjavesi käyttöön hyvälaatuise-
na. 
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