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Yleistä

Kokemäen Vesihuolto Oy (myöhemmin Kunikaanmännyn Vesi Oy) on vuonna 2018 hakenut 
vesilain mukaista lupaa pohjaveden ottamiseen 3 000 m3/d Kuninkaanmännyn pohjavedenottamolta 
Koomankangas-Ilmiinjärven pohjavesialueelta. Eurajoen vesiensuojeluyhdistys lausui mielipiteensä 
lupahausta.

Muutetun hakemuksen mukaan vedenottotoiminnassa toteutetaan noin kahden vuoden pituinen 
koetoimintajakso, jonka jälkeen vedenottotoiminta jatkuu, ja hakija tekee aluehallintovirastolle  
hakemuksen vedenottomäärää koskevan lupamääräyksen tarkistamiseksi. Hakemukseen sisältyy 
myös poikkeuksen hakeminen Mustaojan töyräällä sijaitsevan luonnontilaisen lähteen 
vaarantamiskiellosta kiinteistöjen Toivola 319-401-1-724 ja Laidunmaa 319-407-1-127 rajalla.

Mielipide

Eurajoen vesiensuojeluyhdistys toistaa 17.9. 2018 esittämänsä mielipiteen vesilain mukaisesta 
lupahakemuksesta. Uudessa lupahakemuksessa suunnitellaan vedenottotoiminnassa toteutettavaksi 
noin kahden vuoden pituista  koetoimintajaksoa. Vesiensuojeluyhdistys katsoo, että tämä on 
edellisestä hakuprosessista saadun palautteen hengen mukaista. Kestävästi hyödynnettävän 
vesimäärän ja sen ympäristövaikutusten selvittäminen ovat tämän lupaprosessin keskeiset asiat.  
Koetoimintajakson tulosten perusteella on määriteltävä lopullinen, kestävä ottomäärä 
Kuninkaanmännyn vedenottamosta.

Yhdistys kiinnittää huomiota, että lupahakemuksessa ei ole huomioitu Vesiensuojeluyhdistyksen 
edellisessä mielipiteessään esille nostamaa asiaa, koskien esitystä tukijärjestelmästä, jonka  
puitteissa maanomistajilla on mahdollisuus ennallistaa Koomankangas-Ilmiinjärven 
pohjavesialueen vaikutusalueen soita ja metsiä. Puitteet tämän asian toteuttamiseksi ovat  
parantuneet sen myötä, että valtiovalta on uudistamassa soiden ojitusvelvoitteita ja Kemera  
-tukijärjestelmää.

Vesiensuojeluyhdistys esittää, että koetoimintajaksoon liitetään lisäselvityksenä suo- ja metsäalueen  
ennallistamisen vaikutusten seuraaminen pohjavesien kertymään Ilmiinojan valuma-alueella.  
Yhdistys esittää, että Kuninkaanmännyn Vesi Oy käynnistää toimenpiteet, joiden avulla Ilmiinojan 
valuma-alueella sijaitsevat Viitaniittun ja Lootinsuon alueen suot ja metsät ennallistetaan siten, että  
pintavesivalunnat alueelta estetään mahdollisimman tehokkaasti. Kahden vuoden kokelujaksossa 
seurataan, minkälaiset ovat tämän toimenpiteen vaikutukset Ilmiinojan valuma-alueen pohjaveden  
muodostumiseen ja tasoon.



Näillä muutoksilla Eurajoen vesiensuojeluyhdistys katsoo, että Kuninkaanmännyn Vesi Oy:n 
hakema vesilain mukainen lupa pohjaveden ottamiseksi Kuninkaanmännyn vedenottamolta voidaan  
hyväksyä. Varsinaista lupaa ei tule myöntää ennen edellä esitetyn koetoimintajakson lisäselvitysten  
valmistumista. Tulosten perusteella on määriteltävä lopullinen ottoluvan määrä sekä määriteltävä  
keinot pohjavesikertymän tehostamiseksi Kuninkaanmännyn pohjavedenottamon vaikutusalueella  
Koomankangas-Ilmiinjärven pohjavesialueella.
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