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JULKINEN KUULUTUS

Valitukset vesilain mukaisesta päätöksestä

Vesilain 15 luvun 3 §:n mukaan Vaasan hallinto-oikeuden on annettava
lupaviranomaisen, valtion valvontaviranomaisen ja kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisen vesilain nojalla antaman päätöksen sekä
ojitustoimituksessa annetun päätöksen johdosta jätetty valitus tiedoksi
julkisella kuulutuksella noudattaen, mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään.
Tieto kuulutuksesta on julkaistava hankkeen vaikutusalueen kunnissa
noudattaen, mitä kuntalain 108 §:ssä säädetään.

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla

17.11.2022

Valitusten tiedoksisaantipäivä

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan tiedoksisaannin katsotaan
tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Valitusten tiedoksisaantipäivä on 24.11.2022.

Asia

Pirkanmaan ELY-keskus ja toinen valittaja ovat jättäneet Vaasan hallinto-
oikeuteen valitukset Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä
15.6.2022 nro 113/2022 vesilain mukaisessa lupa-asiassa. Päätös koskee
pohjaveden ottamista Vatulan vedenottamon kaivosta K4, Ikaalinen.

Valitusasiakirjojen nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja valitukset pidetään nähtävillä 17.11. – 15.12.2022 Vaasan
hallinto-oikeuden verkkosivuilla
(https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-
oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html). Hallinto-oikeuden
verkkosivuilla valitukset ovat ilman liitteitä. Tieto kuulutuksesta on julkaistava
Ikaalisten kaupungissa.

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html
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Hallintolain 62 b §:n mukaan julkisen kuulutuksen ja kuulutettavan asiakirjan
tiedot julkaistaan, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.
Henkilötiedoista julkaistaan kuitenkin ainoastaan tiedonsaannin kannalta
välttämättömät henkilötiedot.

Mahdollisuus vastineen antamiseen

Vaasan hallinto-oikeus varaa asianosaisille, joita asia erityisesti koskee,
tilaisuuden vastineen antamiseen. Mahdollinen vastine tulee toimittaa hallinto-
oikeuteen viimeistään 15.12.2022. Luvan hakijalle ja viranomaisille varataan
erikseen tilaisuus vastineen antamiseen.

Vastineeseen on merkittävä sen tekijän nimi, postiosoite, puhelinnumero ja
mahdollinen sähköpostiosoite. Vastineessa on ilmoitettava asian diaarinumero
874/2022.

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös
kiinteistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille.

Vaasan hallinto-oikeus
Kuulemiskanslia, 029 56 42624

Tuomioistuimen yhteystiedot

Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43, 4 krs (PL 204), 65101 Vaasa
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Puh.: 029 56 42780

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät tiedot ovat saatavilla:
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/
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Vaasan hallinto-oikeus
vaasa.hao@oikeus.fi

ASIA Valitus

VALITTAJA Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös 15.6.2022 Nro 
113/2022 

TIEDOKSISAANTI Päätös on annettu 15.6.2022. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan 
tapahtuneen viimeistään seitsemäntenä päivänä siitä, kun 
aluehallintovirasto on julkaissut päätöksen verkkosivuillaan. Valitusaika 
päättyy 22.7.2022.

VAATIMUS ELY-keskus vaatii, että päätös kumotaan ja asia palautetaan 
aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi.

VAATIMUKSEN PERUSTELUT
Asian aiemmat vaiheet
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 13.11.2013 antamallaan 
päätöksellä 91/2013/2 myöntänyt Ikaalisten Vesi Oy:lle luvan pohjaveden 
ottamiseen vedenottokaivosta K4 Ikaalisten kaupungin Vatulan kylässä 
sijaitsevalta tilalta Vesiharju 142-435-4-177. Uusi vedenottokaivo on 
katsottu osaksi Vatulan vedenottamoa. Tiloilla Vesiharju 143-435-4- 177 ja 
Harjunraikas 143-435-19-1 sekä tilaan Uusi-Ylinen 143-435-4- 201 
kuuluvalla rasitusoikeusalueella sijaitsevalta Vatulan vedenottamolta 
otettavan pohjaveden kokonaismäärä saa olla enintään 2 800 m3 /d 
puolivuosikeskiarvona laskettuna. 
Vaasan hallinto-oikeus on 22.12.2014 kumonnut päätöksellään 14/0367/2 
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston antaman päätöksen 91/2013/2 
ja palauttanut luvan aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi. 
Palautuksen perusteena on ollut, että Hopun lähteen hydrologiasta, 
luonnontilaisuudesta tai vedenoton vaikutuksista Hopun lähteeseen ei ole 
ollut riittävästi tietoa. Korkein hallinto-oikeus on 23.5.2016 kumonnut 
päätöksellään 91/2913/2 hallinto-oikeuden päätöksen 14/0367/2 ja 
saattanut voimaan Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen 
13.11.2013 nro 91/2913/2 siten muutettuna, että lupa muutetaan 
määräaikaiseksi päättyen 31.12.2021. Lisäksi on edellytetty, että luvan 
saajan tulee selvittää mistä ja miten laajalta alueelta Hopun lähteikkö saa 
vetensä sekä miten lähteikkö purkaa vettä, sekä lähteikön vesitaseeseen 
vaikuttavat tekijät. 
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja 
luonnonvarat -vastuualue on vaatinut aluehallintoviraston 4.9.2018 
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antaman päätöksen 65/2018/2 kumoamista valituksellaan 4.10.2018. ELY-
keskus on katsonut, ettei aluehallintoviraston päätöksellä hyväksytty 
selvitys ole riittävä vastaamaan siihen, mitä korkein hallinto-oikeus on 
lupamääräyksellä 6 a edellyttänyt selvitettäväksi. Hallinto-oikeus on 
hylännyt valituksen ja pysyttänyt aluehallintoviraston päätöksen. 
Korkein hallinto-oikeus on päätöksellä 1.10.2021 taltio 419 hylännyt ELY-
keskuksen valituksen. Korkein hallinto-oikeus on kuitenkin päätöksen 
perusteluissa todennut, että Suomen Pohjavesitekniikka Oy:n 
pohjavesitutkimusraportti 21.11.2017 ei anna vastausta lupamääräyksessä 
6 a esitettyihin tutkimuskysymyksiin, eikä sen perusteella voida arvioida 
Vatulan pohjavedenottamon kaivon K4 vedenoton vaikutuksia Hopun 
lähteikköön. Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan aluehallintovirasto ei 
ole kysymyksessä olevan selvityksen perusteella voinut todeta vesilain 
(264/1961) 1 luvun 17 a §:n nojalla, että vedenottohanke ei vaaranna luvan 
tarkoittaman lähteikön säilymistä luonnontilaisena, eikä hallinto-oikeuden 
siten olisi tullut hylätä ELY-keskuksen valitusta.
Korkein hallinto-oikeus on edelleen todennut, että kun otetaan huomioon 
ajan kuluminen ja se, että yhtiön on jatkolupahakemuksen yhteydessä joka 
tapauksessa esitettävä selvitys muun ohella siitä, vaarantaako haettu 
vedenotto Hopun lähteikön luonnontilan ja onko uuden vesilain (587/2011) 
2 luvun 11 §:n 2 momentissa tarkoitettu poikkeaminen sen vuoksi 
mahdollisesti tarpeen sekä se, että lainvoimainen määräaikainen 
vedenottolupa kaivosta K4 on edellä mainitun määräyksen 12 mukaan 
voimassa siihen asti, kunnes jatkolupa mahdollisesti saa lainvoiman tai 
hakemus hylätään, hallinto-oikeuden ja aluehallintoviraston päätöksiä ei 
ole kuitenkaan kumottava ja valituksenalaista asiaa palautettava 
aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi edellä todetuista selvityksen 
puutteista huolimatta. Aluehallintoviraston tulee jatkolupa-asiassa nyt 
kysymyksessä olevan päätöksensä estämättä arvioida lähteikön 
luonnontilan vaarantumista ja vesilain mukaisen poikkeamisen tarvetta 
koskeva kysymys. 
Hakija on toimittanut aluehallintovirastolle 15.11.2021 päivätyn 
poikkeuslupahakemuksen ja 29.10.2021 päivätyn selvityksen alueen 
luonnontilasta ja pohjavesiolosuhteista.
Aluehallintovirasto on valituksenalaisella päätöksellä myöntänyt Ikaalisten 
Vesi Oy:lle luvan pohjaveden ottamiseen vedenottokaivosta K4 Ikaalisten 
kaupungin Vatulan kylässä sijaitsevalta tilalta Vesiharju 143-435-4-177. 
Aluehallintovirasto on katsonut, että vedenotto ei vaaranna alueen 
lähteiden, eikä tihkupintojen luonnontilaa vesilain 2:11 § kieltämällä tavalla. 
Kaivon K4 lupapäätöksen mukainen vedenotto ei tarvitse lupaa kiellosta 
poikkeamiseen.

Hopun lähteikkö

Ikaalisten Vesi Oy:n 18.9.2020 päivätyssä hakemuksessa Hopun 
lähteiköllä on tarkoitettu vedenottamon itäpuolella olevaa pohjaveden 
purkautumisaluetta, johon kuuluu Hopun lähdeallas, joka on alueen 
pääpurkautumislähde, sekä useita pienempiä pohjaveden 
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purkautumispaikkoja ja tihkupintoja. Hopun lähteiköltä purkautuvan veden 
kokonaismäärää on seurattu mittapadolla alueen laskupurosta.  

Lähteikön länsipää (tihkupinnat 1–4, lähde 2 ja lähde 4) ovat varsinaisen 
pohjavesipinnan yläpuolella tasossa +104…+105, ja alue saa vetensä 
Vatulanharjun orsivesikerroksista. Lähteikön keski- ja itäpäässä (Hopun 
lähdeallas eli lähde 1, lähde 3 ja tihkupinnat 5–12) pohjavesi purkautuu 
harjualueen varsinaisen pohjaveden painetasolla tai sen alapuolella 
tasossa +93,5…+99,6. Lähteikön keski- ja itäpäässä ei ole havaintoja 
kahdessa eri tasossa olevasti pohjaveden pinnasta (orsi- ja pohjavesi).
Vedenottamon seurantatietojen perusteella vedenottamo vaikuttaa Hopun 
lähteestä purkautuvaan pohjavesimäärään sekä pohjaveden painetasoon 
lähdealueella. Nämä havainnot sekä lähdealueen korkeustaso osoittavat, 
että lähdealue on hydrologisessa yhteydessä Vatulanharjun varsinaiseen 
pohjavesimuodostumaan.  

Hopun lähteikön luonnontilaisesta virtaamasta ei ole olemassa varmaa 
mittausaineistoa ennen vedenoton aloittamista, minkä vuoksi vaikutusten 
ja seurantatietojen vertailukohta ei ole tiedossa eikä sitä näin ollen voi 
käyttää päätöksessä perusteluina.

Valituksenalaisessa päätöksessä lähteikköä on tarkasteltu liian suppeasti. 
Pienvesioppaan (Suomen Ympäristökeskuksen raportteja 36, 2019, 
Pienvesien tunnistaminen ja lainsäädäntö) lähteikköä tulee tarkastella koko 
sinä alueena, josta pohjavesi purkautuu maanpinnalle. Tällöin Hopun 
lähteikön aluetta tulisi tarkastella koko 3,7 hehtaarin alueena vaikutuksien 
osalta huomioiden myös tihkupinnat kokonaisuuteen, eikä 
valituksenalaisen päätöksen tapaan suppeasti. Myös korkein hallinto-
oikeus on asiaa koskevassa päätöksessään 1.10.2021 ps nro 419 
käsitellyt aluetta laajana alueena ja käsitteenä, tarkastellen vaikutuksia 
koko lähteikkökokonaisuuteen.

Hopun lähteikön luonnontilan vaarantuminen
ELY-keskus katsoo, että lupahakemuksen vaikutusarviointiraportissa 
(Ramboll 2020, Vaikutusarvio Hopun lähteikköön, liitteenä) esitetty 
hankkeen vaikutusarviointi on pintapuolinen ja riittämätön sekä siinä 
esitetyt johtopäätökset negatiivisten vaikutusten syntymättä jäämisestä 
pääosin perusteettomia. 

Aluehallintovirasto on arvioinut, että vedenoton merkittävin vaikutus edellä 
kuvattuun lähdealueen luonnontilaan muodostuu purkautuvan vesimäärän 
vähenemisestä. Edelleen aluehallintoviraston esittämän mukaan vesilain ja 
oikeuskäytännön mukaan purkautuvan vesimäärän väheneminen ei 
tarkoita luonnontilan vaarantumista, vaan sen vaikutukset luonnontilaan 
arvioidaan vähenemisen vaikutuksilla luonnontilaa kuvaaviin 
indikaattoreihin. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan luonnontilan 
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vaarantumista ei voi arvioida pelkästään näiden indikaattoreiden kautta 
niihin liittyvien epävarmuuksien sekä ajallisten muuttujien takia, eikä 
luonnontila koske pelkkää alueella esiintyvää lajistoa, vaan myös itse 
lähteikköä luonnonmuodostelmana.

ELY-keskus toteaa, että tietoa lähteikön luonnontilan indikaattoreista 
vedenottoa edeltävältä ajalta ei ole käytettävissä. Saatavilla olevan tiedon 
perusteella ei siis voida sulkea pois vedenoton kielteisiä vaikutuksia 
lähteikön luonnontilaan. 

Hakijan vuonna 2020 toteuttamasta koetoiminnasta laaditun raportin 
johtopäätöksenä todetaan mm., että Hopun lähteikölle purkautuu 
pohjavettä varsinaisesta pohjavesisysteemistä ja orsivesikerroksesta ja 
että pumpattaessa teholla 1075 m3/vrk vedenotto kaivosta K4 alentaa 
lähteikön virtaamaa 600-800 m3/vrk, mikä on noin puolet lähteikön 
arvioidusta luontaisesta virtaamasta. Raportissa vedenoton vaikutus 
Hopun lähdealtaiden veden korkeustasoon on arvioitu olevan noin 0…2 
cm eikä vaihtelua ole yhdistetty vedenottoon. Hakija toteaa kuitenkin, että 
pohjavesimuodostuma ei ehtinyt palautua pysäytyksen aikana täysin 
luonnontilaan.

ELY-keskus katsoo, että kyseessä on luonnontilainen lähteikkö, ja 
hakemusta varten laaditut selvitykset ovat puutteellisia luonnontilan 
määrittelyn ja vaikutusten arvioinnin osalta. Pohjaveden määrä on 
oleellinen tekijä ylläpitämään eliöstöä ja niiden monimuotoisia 
elinympäristöjä sekä lähteen luonnontilaa. Eräs luonnontilaisuuden 
arvioinnissa huomioitava tekijä on lähdeympäristöstä ja tihkupinnoista 
riippuvainen lajisto. Hopun lähteikön alueella esiintyvät erittäin uhanalainen 
ja erityisesti suojeltava lähdesirvikäs (Crunoecia irrorata) ja vaarantunut 
pyörörutavesiäinen (Anacaena globulus).
 
Uhanalaisia hyönteislajeja on havaittu Hopun lähteessä vuoden 2005 
inventoinnin lisäksi molemmilla pohjavedenoton aloittamisen jälkeen 
tehdyillä seurantakerroilla. Hakemuksen mukaan kahden 
näytteenottokerran perusteella ei kuitenkaan ole mahdollista luotettavasti 
arvioida, onko pohjavedenoton aloittamisella ollut lajien menestymisen 
kannalta vaikutuksia, sillä vuotuiset kannanvaihtelut ovat luontaisestikin 
suuria.

ELY-keskuksen näkemyksen mukaan se, että seuratut hyönteislajit 
vedenotosta huolimatta edelleen esiintyvät alueella ei osoita, että 
vedenotto ei olisi muuttanut lajien elinympäristöä haitallisesti. Suuri 
luontainenkin vaihtelu voi peittää alleen lajien elinympäristöjen 
heikentymisestä seuraavan heikentymisen. Laji voi sinnitellä pitkäänkin 
heikentyneissä elinympäristöissä, joissa olosuhteet voivat säilyä vielä, 
vaikka tietyt kohdat olisivat jo kuivuneet liiaksi. Myös esimerkiksi puiden 
kaatuminen on voinut johtaa riittävien elinympäristöjen muokkaantumiseen 
yksittäisille havaituille hyönteisyksilöille. Pyörörutavesiäisen osalta havaitut 
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yksilömäärät ovat vedenoton aikana tehdyissä seurannoissa olleet 
laskevia (2013 27 kpl, 2017 14 kpl ja 2021 8 kpl).

Ikaalisten Hopun lähteikön luontoarvojen seurannasta 2017 laaditun 
raportin (Jari Ilmonen & Lauri Paasivirta 2017, liitteenä) mukaan 
hydrologinen tasapaino on lähteikön lajiston kannalta merkittävin ylläpitävä 
tekijä. Hopun lähteikkökokonaisuuden kannalta on olennaista huomioida 
myös lähdesirvikkään ja pyörörutavesiäisen pienten populaatioiden 
elinympäristöjen säilyminen. 

Päätöksen perustelujen mukaan vedenotto ei vaikuta merkittävästi Hopun 
pääpurkautumislähteen vesipintaan eikä siten lähteikössä elävien 
pohjavedestä riippuvaisten lajien menestymiseen. Lähdesirvikäs ja 
pyörörutavesiäinen ovat kuitenkin lähteikön tihkupintojen lajeja 
(Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja, sarja A 193: Lähteikköjen 
ennallistamistarve), eikä niihin vaikuta niinkään vesipinnan korkeus 
avolähteessä vaan tihkupintojen kuivuminen, mitä todennäköisesti 
tapahtuu, jos lähteestä purkautuva pohjavesimäärä pienenee arvioidusti.

Päätöksen perustelujen mukaan tiedetään, että vedenotosta huolimatta 
pohjavesiesiintymässä vedenpinta on ollut tihkupinta-alueiden 
purkautumistason yläpuolella. Päätöksen mukaan maastotarkastuksessa 
havaittiin alueen tihkupintojen kosteusolojen säilyneen. 
Aluehallintoviranomainen arvioi, että tihkupinnoilla luontotyyppien 
elinolosuhteet pysyvät samankaltaisina kuin luonnontilassa, joten niiden 
luonnontilaisena säilyminen ei vaarannu. Perusteluista jää epäselväksi, 
mitä tihkupintoja tarkoitetaan ja mihin johtopäätös perustuu. ELY-
keskuksen näkemyksen mukaan yksittäisellä tarkastuksella ei ole 
mahdollista tehdä tämän laajuista tai kaltaista arviointia, koska lähteikön 
tilan lähtötilanne ei ole tiedossa. Vedenottoa edeltävien seurantatietojen 
puuttuessa tällaisia johtopäätöksiä ei ole mahdollista tehdä.  

Aluehallintovirasto arvioi lisäksi tarkemmin yksilöimättä, että ympäröivässä 
metsässä tapahtuneet muutokset ovat vaikuttaneet luonnontilaan 
merkittävästi enemmän kuin vedenotto. ELY-keskuksen käsityksen 
mukaan tällainen näkemys ei ole perusteltu, eikä näkemykselle ole esitetty 
perusteita myöskään päätöksessä.

Kaivon K4 koetoimintatulosten mukaan 75 % kaivosta K4 käyttöönotetusta 
pohjavedestä on pois Hopun lähteikön virtaamasta ja 25 % muista valuma-
alueen pohjaveden purkautumispaikoista. Koska uomassa virtasi 
pysäytystä edeltävässä vedenottotilanteessa vettä noin 700 m3/d, voidaan 
Hopun lähteikön luonnolliseksi virtaamaksi arvioida noin 1300 m3/d. 
Näiden lukujen perusteella 56 % kaivosta K4 pumpatusta pohjavedestä on 
pois Hopun lähteiköstä ja 44 % muista valuma-alueen 
purkautumispaikoista.  Näin ollen 56–75 % kaivosta K4 pumpatusta 
vedestä on pois Hopun lähteikön virtaamasta.
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ELY-keskuksen näkemyksen mukaan pohjaveden pumppausmäärän 
vaikutus lähdealueelta purkautuvaan vesimäärään on olennaista 
arvioitaessa sitä, vaarantaako vedenotto lähdealueen luonnontilaa. 
Hakemusasiakirjojen mukaan hakemuksen mukaisen vesimäärän 
ottaminen alentaa lähteikön virtaaman noin puoleen arvioidusta 
luontaisesta virtaamasta, mikä on merkittävä muutos. Lähteen luonnontilan 
vaarantuminen ei edellytä välittömästi tunnistettavia muutoksia 
lähdeympäristössä.

Varovaisuusperiaatteen mukaisesti aluehallintovirasto on antanut 
määräykset vedenpinnan tason turvaamiseksi. Lisäksi aluehallintovirasto 
on määrännyt kaivon K4 vedenottoa koskevan lupamääräyksen 
tarkistettavaksi viiden vuoden kuluttua. Varovaisuusperiaatteen 
soveltaminen osoittaa, että lupaviranomainen ei pidä lähteen luonnontilan 
vaarantumista poissuljettuna. ELY-keskus katsoo, että annetut 
lupamääräykset eivät ole riittäviä lähteen luonnontilan vaarantumisen 
estämiseksi. Varovaisuusperiaate huomioon ottaen olisi tullut edellyttää 
vesilain 2 luvun 11 §:ssä tarkoitettua poikkeuslupaa. Asiassa jää myös 
epäselväksi, miten lähteikön luonnontila parantuisi ennalleen mahdollisen 
ja varteenotettavan heikkenemisen seurauksista viiden vuoden ajanjakson 
jälkeen. 

ELY-keskus katsoo lisäksi, että lupamääräyksen 5 mukainen 
tarkkailuohjelma on riittämätön. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan 
seurantaa Hopun lähteiköllä tulee toteuttaa niin, että se tuottaa 
vertailukelpoista tietoa Hopun lähteiköllä vuosina 2013 ja 2017 
toteutettujen selvitysten ja seurantojen kanssa (Ilmonen ja Paasivirta 2013 
ja 2017, liitteenä). Sammalseurantalinjoja tulee sijoittaa kattavasti koko 
Hopun lähteikön alueelle, myös aiempien selvityskohteiden lisäksi mm. 
lähteikköalueen reuna-alueiden tihkupinnoille. Seurannan perusteella tulee 
saada tietoa myös hankkeen vaikutuksista alueella esiintyvään 
uhanalaiseen lajistoon, ja etenkin erityisesti suojeltavaan 
lähdesirvikkääseen. Seurantaa tulee toteuttaa vuosittain. Saatujen tulosten 
perusteella seurantarytmiä on mahdollista muuttaa. Seurantasuunnitelma 
tulee toimittaa ELY-keskukselle tarkistettavaksi.

ELY-keskus huomauttaa lisäksi, että lupamääräyksessä 13 on asetettu 
hakijalla velvollisuus tehdä hakemus lisäkaivon perustamiseksi ja siten 
kaivon K4 vedenottotarpeen keventämisestä. ELY-keskuksen näkemyksen 
mukaan lupaviranomainen on antanut tämän määräyksen vedenoton 
lähteikköä vaarantavan vaikutuksen takia. Mikäli vedenotolla ei olisi 
vaikutusta lähteikköön, ei määräystä lisäkaivosta tai veden oton 
keventämisestä olisi tarvetta antaa. 

Lopuksi ELY-keskus toteaa, että ELY-keskus on tilannut kesällä 2022 
toteutettavaksi selvitystyön kyseisestä lähteikköalueesta. Selvitystyön 
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yhtenä tavoitteena on selvittää mahdolliseen luonnonsuojelulain 47 §:n 
tarkoittamaan rajauspäätökseen liittyviä tietoja. Selvityksen jälkeen ELY-
keskuksella on tarvittaessa mahdollisuus tehdä mainitun säännöksen 
mukainen rajauspäätös, jonka seurauksena erityisesti suojeltavan lajin 
säilymiselle tärkeän esiintymispaikan hävittäminen tai heikentäminen on 
kielletty. Selvitystyöstä tehtävä raportti on määrä toimittaa ELY-keskukselle 
viimeistään 31.10.2022 mennessä.

Yhteenveto

ELY-keskus katsoo, että vedenottamon vaikutuksista lähteikön 
hydrologiaan sekä alueen arvokkaasta lähde-eliöstöstä on saatu selkeää 
näyttöä. Asiassa ei tunneta sitä pohjaveden korkeutta, jolla haitalliset 
vaikutukset lähteikköön voitaisiin poissulkea. Valituksenalaisessa 
päätöksessä ei ole perusteltu vedenottamon sallittua pumpattavaa 
vesimäärää ja asiassa jääkin epäselväksi, voiko jäljelle jäävä virtaama 
enää ylläpitää pitkällä aikavälillä olosuhteita ja luonnontilaa lähteiköllä. 
Valituksenalaisessa päätöksessä on tarkasteltu lähteikköä hyvin suppeasti 
ja pohjavedestä syntyvää lähteikköaluetta ja siitä riippuvaa ekosysteemiä 
liian pistemäisesti. Lähteikön luontoarvot ovat kiistattomat, eikä niitä saa 
vaarantaa. ELY-keskus katsookin, että arvokas lähdelajisto alueella 
vaarantuu sallitun pumppauksen seurauksena.

ELY-keskus katsoo, että valituksenalaisen mukaisen päätöksen mukainen 
vedenotto vaarantaa tämänhetkisen tiedon valossa Hopun lähteen 
luonnontilaisuuden. Käytettävissä ei ole vertailukelpoista seurantatietoa, 
jonka perusteella vedenoton kielteinen vaikutus lähteen luonnontilaan 
voitaisiin sulkea pois. Lupaa vedenottoon ei siten olisi tullut myöntää ilman 
vesilain mukaista poikkeuslupaa. 
Lopuksi ELY-keskus muistuttaa, että Valtioneuvoston 9.12.2021 tekemän 
asetusmuutoksen mukaisesti vesihuoltolaissa säädetyt ELY-keskusten 
tehtävät on keskitetty Etelä-Savon ELY-keskukseen. Kyseiset tehtävät 
ovat pääosin erilaisia valvontatehtäviä. Asetusmuutos on tullut voimaan 
1.1.2022. Näin ollen Pirkanmaan ELY-keskus ei ota kantaa vesihuoltolain 
mukaisiin asioihin.

Asia on käsitelty Pirkanmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat- 
vastuualueen yksiköissä.

Asiakirjan on esitellyt johtava lakimies  ja ratkaissut 
johtaja . Asiakirja on hyväksytty sähköisesti, ja merkintä 
hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.

Liitteet Valituksenalainen päätös LSSAVI 15.6.2022 Nro 113/2022
Ramboll raportti: Vatulaharjun kaivo K4, koetoimintaraportti 9/2020
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Ikaalisten Hopun lähteikön luontoarvojen seuranta, Ilmonen – Paasivirta 
2017
Ikaalisten Hopun lähteikön luontoarvojen seuranta, Ilmonen – Paasivirta 
2013
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Valitus aluehallintoviraston päätökseen Vatulan vedenottamon
vedenottoluvasta kaivolle k4
koskien länsi- sisäsuomen aluehallintoviraston
vesilainmukaisen päätöksen 113/2022, antopäivä 15.06.2022

DIAARINUMERO LSSAVI/14430/2020

Päätöksenhakija: Ikaalisten Vesi

Muistutuksen tekijä:

Osoite

Tilan rekisterinumerot

ASIA

Ikaalisten Vesi Oy on 30.12.2011 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa vireille
panemassaan sekä 20.1.2012 ja 11.6.2012 täydentämässään hakemuksessa hakenut
muutosta Vatulan vedenottamon vedenottolupaan. Lupaa haetaan pohjaveden ottamiselle
uudesta vedenottokaivosta Ikaalisten kaupungin Vatulan kylässä sijaitsevalta, Ikaalisten Vesi
Oy:n omistamalta tilalta Vesiharju 143-435-4-177. Ikaalisten Vesi Oy hakee uudella
lupahakemuksellaan vesitalousasetuksen 1560/2011 mukaista vesitalouslupaa 1100 m3/d
pohjavesimäärän ottamiseen kaivosta K4 puolivuosikeskiarvona laskettuna. Vesimäärää
haetaan siten, että otettava vesimäärä on korkeintaan yhteensä 2800 m3/vrk yhdessä
Vatulan vedenottamon muiden kaivojen (K1, K2, K3) kanssa. Vedenottamo sijoittuu
Vatulanharjun 1E luokan pohjavesialueelle nro 0214351.
Asiasta on aluhellintovirasto tehnyt päätösratkaisun Pääasiaratkaisu
Aluehallintovirasto myöntää Ikaalisten Vesi Oy:lle luvan pohjaveden ottamiseen
vedenottokaivosta K4 Ikaalisten kaupungin Vatulan kylässä sijaitsevalta tilalta Vesiharju 143-
435-4-177. Uuden vedenottokaivon katsotaan olevan osa Vatulan vedenottamoa yhdessä
kaivojen K1-K3 kanssa. Tiloilla Vesiharju 143-435-4-177 ja Harjunraikas 143-435-19-4
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sekä tilaan Uusi-Ylinen 143-435-4-201 kuuluvalla rasitusoikeusalueella sijaitsevalta Vatulan
vedenottamolta otettavan pohjaveden kokonaismäärä saa olla enintään 2 800 m3/d
kolmannesvuosikeskiarvona laskettuna. Lisäksi aluehallintovirasto pysyttää Vatulan
vedenottamon olemassa olevat rakenteet. Päätös olisi voimassa toistaiseksi.
Hakemukseen on annettu päätöksessä ehtoja, joilla otto-oikeutta on rajoitettu.

Valitukseni koskee asiaa:

Hankealueelle on tehty hakemuksen johdosta tarkastuskäynti 20.5.2021, johon osallistui
aluehallintoviraston ja hakijan edustajien lisäksi Pirkanmaan ELY-keskuksen edustajia,
Ikaalisten kaupungin edustajia ja maanomistajia. Tarkastuksesta laadittu muistio on liitetty
asian käsittelyasiakirjoihin.
Katselmus pidettiin alueella, 20.05.2021 klo 11-12:30 välisenä aikana.
Olen tehnyt hankkeen molempiin kuulemispyyntöihin vastineeni aluehallintovirastoon, joita on
päätöksissä käsitelty. Toinen muistutukseni on 28.12.2020 ja Hakemuksen
udelleenkuuluttamiseen 17.01.2022 olen tehnyt muistutuksen 22.02.2022. Minulla on alueella
maa-alueita ja vedenotto vaikuttaa alueideni käyttöön merkittävästi.

Meitä alueen maanomistajia ei ole kohdeltu katselmuksen osalta tasapuolisesti, vaan
katselmuksesta ilmoitettiin ja siihen kutsuttiin ainoastaan kaksi alueen maanomistajaa. Muuta
hallinnollista Ikaalisten kaupungin virkamiehistöä ja poliittisia päättäjiä oli kutsuttu mukaan.
Katselmuksesta tehtiin sähköpostiin muistio (sähköpostilla) pian tapahtuman jälkeen, jossa oli
keskeiset asiat ja osallistuja luettelo. Tätäkään ei lähetetty muille, kuin kahdelle kutsutulle
maanomistajalle. Naapuri näytti mobiililaitteesta asiakirjaa myöhemmin minulle.
Myöhemmin kuulutusmateriaaliin lisättiin huomattavasti jälkikäteen tehty muistio, jossa ei ole
mainittu aikaisemmasta muistiosta mitään. Katselmuskäynnistä ei ilmoitettu meille asiassa
osallisena oleville maanomistajille tasapuolisesti ja tällä menettelyllä meiltä pidätettiin
mahdollisuus osallistua asian käsittelyyn ja ajaa omia etujamme hankkeen osalta.

Pyydän Vaasan hallinto-oikeutta kumoamaan Länsi- sisäsuomen aluehallintoviraston
vesilainmukaisen päätöksen 113/2022, antopäivä 15.06.2022 hyvän hallintotavan vastaisesti
tehtynä. Maanomistajana minulla on vahvaoikeussuoja omaisuuteeni ja maanomistajan
suojaani on loukattu. Minun maanomistuskaudellani en ole saanut koskaan kutsua
yhteenkään katselmukseen ja minut on pidetty niistä ulkona.

Ikaalisissa 22.07.2022

Liitteet: Päätöskuulutus, pdf16.06.2022
Tarkastuskäynnin 20.5.2021 muistio_muokattu
Muistutus vesilain mukaiseen lupahakemukseen 2022
Uudelleen_Kuulutus_14430_2020_


