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1 Aineistot ja menetelmät 

Pohjavesivaikutusten arviointi perustuu yleisesti saatavilla oleviin tietoihin kuten Maanmittauslai-
toksen ilmakuva- ja kartta-aineistoihin sekä ympäristöhallinnon julkaisuihin ja avoimiin aineistoihin.  

Vaikutusten merkittävyyden arviointi on tehty asiantuntija-arviona hyödyntäen Imperia-hank-
keessa kehitettyjä menetelmiä. Pohjaveteen kohdistuvien vaikutusten merkittävyys riippuu erityi-
sesti pohjaveden pinnan tasosta, virtaussuunnasta ja paineellisuudesta.  

Onnettomuustilanteessa riskin pohjavedelle muodostavia tuulivoimaloiden mahdollisia kemikaali- 
tai öljyvuotoja ja niihin varautumista käsitellään myös hankkeen ympäristöriskien arvioinnin yhtey-
dessä kaava-YVA-selostuksessa. 

2 Nykytilan kuvaus 

Hankealueen keskelle kulkee pohjois-eteläsuuntaisesti Latikkakankaan pohjavesialue. Hankealueen 
kaakkoiskulman alueelle ylettyy Latikkakankaan pohjavesialueeseen rajautuva Ristiharjun pohjave-
sialue. Sähkönsiirtoreitti VE B kulkee hankealueen ulkopuolella Karjanmaa A pohjavesialueen halki. 
Alueiden tietoja on esitetty alla olevassa taulukossa (Taulukko 2.1.). 

Latikkakangas (0258123) on vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, jonka pohjavedestä pin-
tavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen (1E lk). Aluetta ei ole luokiteltu kemiallisen tai 
määrällisen riskin alueeksi. Laatikanharjun pohjavesialueella ei ole vedenottamoa. Alueella on tehty 
vedenottoon liittyviä tutkimuksia ja koepumppauksia mm. vuonna 2018. Pohjavesialueen etelä-
osassa, hankealueen ulkopuolella, sijaitsee Pookinlähde, joka ylläpitää merkittävää pohjavedestä 
riippuvaista ekosysteemiä. Lähdealueella sijaitsee myös useita tihkupintoja, minkä takia alueen kas-
villisuus on rehevää. Osa Laatikkaharjun vedestä purkaa Pookinlähteeseen sekä ympäröivälle läh-
dealueelle, osa puolestaan virtaa muodostumassa lähdealueen ohi etelään, kohti Ristiharjun poh-
javesialuetta. Pohjaveden päällä olevien sedimenttikerroksien paksuus vaihtelee pääsääntöisesti 5-
10 metrin välillä. tƻƘƧŀǾŜŘŜƴ Ǉƛƴǘŀ ǾŀƛƘǘŜƭŜŜ ǾŅƭƛƭƭŅ ҌмруΧҌмтл ƳƳǇȅ ƻƭƭŜƴ ƪƻǊƪŜƛƳƳƛƭƭŀŀƴ alueen 
pohjoisosassa. 

Laatikkakankaan pohjavesialueella, hankealueella, sijaitseva Laatikkalampi on oletettavasti pohja-
vesisyötteinen lampi. Lammen ympäristö on merkitty metsälakikohteeksi (suoelinympäristöt). 
Lampi itsessään on alle hehtaarin kokoinen. Jos lampi on myös luonnontilainen, täyttää se vesilain 
2 luvun 11 § kriteerit ja sen luonnontilan vaarantaminen on vesilain nojalla kielletty. Jos alueella 
esiintyy luonnontilaisia lähteitä, lähteikköjä tai tihkupintoja, ovat ne myös vesilailla suojeltuja. 

Ristiharju (0258117) on vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (1 lk). Aluetta ei ole luokiteltu 
kemiallisen tai määrällisen riskin alueeksi. Ristiharjulla on kaksi tutkittua vedenottamon paikkaa, 
joista toinen on alueen keski-osissa harjujen risteyskohdassa ja toinen alueen eteläpäässä. Mahdol-
liset vedenottoalueet eivät sijaitse hankealueella. Pohjaveden päävirtaussuunta on pohjoisosan 
harjuilta kohti eteläkaakkoa. Osa pohjavedestä purkaa harjujen risteyskohdassa lähteiden kautta 
Ristiharjunlampeen ja osa harjun eteläosassa lähteiden kautta Ritajokeen. Pohjaveden pinta vaih-
ǘŜƭŜŜ ǾŅƭƛƭƭŅ ҌмпрΧҌмрл ƳƳǇȅ ollen korkeimmillaan alueen pohjoisosissa. Pohjavesi on pääsääntöi-
sesti noin 2-5 metrin päässä maanpinnasta. 

Hankealue on pohjavesialueen ulkopuolella. Alueen maaperä on pääsääntöisesti heikosti tai ei ol-
lenkaan pohjavettä varastoivaa ja johtavaa maa-ainesta kuten moreenia, turvetta ja kalliomaata. 
Hankealueen pohjois- ja itäreunalla on myös paremmin pohjavettä johtavaa ja varastoivaa hiekka- 
sekä soramaata. Näille alueille ei ole suunniteltu voimaloita. Latikkaharjua ja Ristiharjua pitkin kul-
kee nykytilassa asfaltoitu tie. Tietä käytetään mm. alueen turvetuotannon kuljetuksiin. Tielle ei ole 
rakennettu pohjavesisuojausta. Pohjavesialueelle ei ole suunniteltu uusia teitä tai voimaloita. 
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Hankealueella on nykyisellään turvetuotantoalueita, josta osa on tosin jo poistettu käytöstä. Turve-
tuotannolla on paikallisia vaikutuksia alueen pohjaveteen. Yleisiä turvetuotannon pohjavesivaiku-
tuksia on mm. pohjaveden laadun heikkeneminen sekä pohjavespinnan aleneminen tuotantoalu-
eella ja lähiympäristössä. Pinnanalenema on voinut kääntää myös ympäröivän alueen pohjavesivir-
tausta kohti turvetuotantoaluetta. Vaikutukset ovat voineet ulottua myös turvetuotantoalueeseen 
rajautuvaan pohjavesialueeseen.  

Sähkönsiirtoreitit VE A ja VE C eivät kulje pohjavesialueiden halki. Siirtoreitit kulkevat pääsääntöi-
sesti moreeni- ja turvemailla, joilla pohjaveden muodostuminen on vähäistä ja pohjavesivarannot 
pieniä. VE A (ilmajohto) kulkee karttatarkastelun perusteella lähimmillään noin 10 m päässä läh-
teestä Vaasantien länsipuolella. Jos lähde on luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen on se 
vesilain suojelema vesilakikohde. Alueella on kuitenkin ojitettu metsää sekä peltoa, minkä vuoksi 
luonnontilaisuus on epätodennäköistä.  

Sähkönsiisrtoreitti VE B kulkee hankealueen kaakkoispuolella Karjanmaa A pohjavesialueen poh-
joisosan halki noin 1 kilometrin matkan. Ylityksestä noin 450 m sijaitsee varsinaisella pohjaveden 
muodostumisalueella. Karjanmaa A (0258106 A) on 1 luokan vedenhankintaa varten tärkeä pohja-
vesialue. Alue ei ole luokiteltu määrällisen tai kemiallisen riskin kohteeksi. Karjanmaa A pohjavesi-
alueella sijaitsee yksi vedenottamo. Ottamo on alueen eteläosassa, noin kilometrin päässä suunni-
tellusta sähkönsiirtolinjasta. Virtaussuunta on karttatarkastelun perusteella sähkönsiirtolinjalta 
kohti etelää. Pohjaveden pinnantason tietoja ei ollut saatavilla. 

Taulukko 2.1 vedenhankintaan varten tärkeän pohjavesialueen tietoja (Hertta 2022). 

Nimi ja 
tunnus 

Luokka Kokonaispinta-
ala (km2) 

Muodostumis-
alueen pinta-
ala (km2) 

Imeytysmis-
kerroin 

Arvio 
muodostuvan 
pohjaveden 
määrästä 
(m3/d) 

Vedenottamot 

(kpl) 

Ottomäärä 

(m3/d ) 

Latikkakangas, 
0258123 

1E 2,55 1,73 0,45 1300 Tutkittu - 

Ristiharju, 
0258117 

1 1,52 0,74 0,5 650 Tutkittu - 

Karjanmaa A, 
0258106 A 

1 1,27 0,67 0,4 450 1 134-180* 

* Vuosina 2015 ja 2016 

 



 LIITE 1.8 Vaikutukset pohjavesiin 4/15 
 Takakangas-Pihlajaharjun tuulivoimahankkeen YVA-selostus 
 18.10.2022 
  

 

Kuva 2.1 Luokitellut pohjavesialueet kaava-alueen ja vaihtoehtoisten sähkönsiirtoreittien ympäris-
tössä (Suomen ympäristökeskus 2022). 
























