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1 Förord 

I NTM-centralen i Södra Österbottens verksamhetsområde, dvs. i landskapen Södra Österbotten, Österbotten 

och Mellersta Österbotten karterades grustäktsområdena och deras behov av iståndsättning under åren 2007–

2009 (SOKKA-projektet) bedömdes. I fortsättningen används för tydlighetens skull namnet SOKKA1 för att 

hänvisa till detta projekt. Syftet med SOKKA1-projektet var att kartera grustäktsområden som ligger i 

grundvattenområden och att utreda eftervården av områdena och deras behov av iståndsättning. I fråga om 

iståndsättning delades områdena in i behovsklasser på basis av bl.a. hur eftervården av täktområdet har 

skötts, landskapsvärdena och grundvattnets skyddsvärden. Syftet med projektet var också att utreda 

möjligheten att fortsätta täktverksamheten i områdena och att skapa förutsättningar för iståndsättningsarbeten. 

Projektet var av allmän natur och fördjupade sig inte i situationen på enskilda områden. SOKKA1-projektet 

fortsatte åren 2013–2014 under namnet SOKKA2-projektet, i vilket undersöktes hur tillståndsvillkoren i 

marktäktstillstånden har verkställts och tillsynen har skötts i fyra kommuner i Södra Österbotten. I projektet 

observerades att det var mycket vanligt att med brott mot tillståndsvillkoren i de granskade områdena. I 

Österbottens förbunds och Södra Österbottens förbunds områden har dessutom genomförts projektet för 

samordning av grundvattenskyddet och stenmaterialförsörjningen (POSKI, 1999). POSKI-projektet i Mellersta 

Österbotten avslutades år 2010. 

Syftet med SOKKA3-projektet är att undersöka hur tillståndsvillkoren i marktäktstillstånden har uppfyllts och 

hur tillsynen har ordnats samt att söka praktiska metoder för att göra övervakningen av marktäktstillstånden 

effektivare. I tillståndsvillkoren för nyare marktäktstillstånd bestäms om eftervårdsåtgärder efter att 

täktverksamheten har avslutats. Avsikten är att granska hur tillståndsbestämmelserna har följts och 

övervakats. Det finns ett behov av undersökningen, eftersom SOKKA1-projektet visade att eftervården av 

grustäktsområden allmänt är ganska dålig i NTM-centralen i Södra Österbottens område. På basis av 

SOKKA2-projektet finns det också betydande brister i fråga om att följa och övervaka tillståndsvillkoren. 

SOKKA3-projektet har fokuserat på att övervaka i synnerhet tillståndsbestämmelserna som gäller eftervården. 

Den kommunala tillsynsmyndighetens övervakningsarbete under pågående täktverksamhet spelar en 

nyckelroll då det gäller att få de som bedriver marktäkt att sköta eftervården av grustäktsområdena i enlighet 

med tillståndsvillkoren under tillståndstiden innan eventuell verksamhet som riskerar grundvattnets kvalitet 

börjar bedrivas på gamla täktområden. Detta är nödvändigt, eftersom det slutliga tillståndet i grustäktsområdet 

har betydande inverkan utöver för grundvattenskyddet även för landskapsbilden och områdenas säkerhet. 

SOKKA3-projektet har dessutom utvecklat verksamhetsmodeller för de vanligaste problemsituationerna och 

tagit fram metoder för att effektivera tillsynen av tillståndsvillkoren.  

Till stöd för SOKKA3-projektet inrättades en styrgrupp med följande medlemmar:  

 Antti Hakola, chef för vattentjänstgruppen, NTM-centralen i Södra Österbotten 

 Maiju Ikonen, överinspektör, NTM-centralen i Södra Österbotten 

 Ralf Selänniemi, inspektör, NTM-centralen i Södra Österbotten 

 Tilda Rantataro, planerare, NTM-centralen i Södra Österbotten 

 Juhani Gustafsson, konsultativ tjänsteman, Miljöministeriet 
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 Jari Rintala, äldre forskare, Finlands miljöcentral 

Under projektets förlopp sammanträdde styrgruppen i hela sin omfattning en gång och dessutom i en mindre 

sammansättning fem gånger. Till den omfattande sammansättningen hörde alla ovan nämnda personer och i 

den mindre sammansättningen Antti Hakola, Maiju Ikonen, Ralf Selänniemi och Tilda Rantataro. Styrgruppen 

sammanträdde 17.1.2017, 20.3.2017, 14.9.2017, 23.10.2017 (omfattande sammansättning), 27.11.2017 och 

9.1.2018. 

2 Inledning 

Konflikten mellan användningen av stenmaterial, i synnerhet grus och sand, och grundvattenskydd tillspetsas 

allteftersom grusresurserna minskar och behovet av stenmaterial koncentreras till närheten av 

bostadscentrum. I NTM-centralen i Södra Österbottens område är åsarna och andra sand- och 

grusförekomster grunda och sand- och grusresurserna ovanför grundvattenytan är knapphändiga. I 

åsområden har grus tagits redan länge och därför är situationen särskilt dålig i grundvattenområden. I många 

grundvattenområden har grustäkten även sträckt sig till sand- och grusskikten nedanför grundvattenytan, vilket 

avsevärt ökar risken för att grundvattnet ska förorenas. Även vattentäkterna ligger ofta i samma åsområden 

som grustäkten och det finns oftast inga alternativa platser för täkt av grundvatten. Gamla grustäktsområden, 

som inte har skötts, kan riskera grundvattnets kvalitet om eftervårdsplikten har försummats eller avfall olovligt 

har förts till områdena. 

Både stenmaterial och grundvatten är viktiga naturresurser och på grund av begränsade grusresurser kommer 

det att vara allt svårare att samordna dem i framtiden. Övervakning av marktäkt och tydliga anvisningar är 

viktiga för att förebygga eventuella konflikter och trygga tillgången till rent grundvatten nu och i framtiden samt 

att sörja för att det är möjligt att utnyttja stenmaterial utan att riskera grundvattnet.  

 

3 Lagstiftning och anvisningar som gäller marktäkt 

3.1 Marktäktslagen 

Sedan år 1982 har marktäkt reglerats av marktäktslagen (1981/555). Marktäktslagen styr sand-, grus- och 

stenmaterialtäkt och syftet med lagen är att täktverksamhet ska ordnas på ett sätt som stöder en hållbar 

utveckling av miljön. Täkt skall förläggas och täktverksamhet ordnas så att dess skadliga inverkan på naturen 

och landskapsbilden blir så ringa som möjligt, marksubstansförekomsten utnyttjas på ett skonsamt och 

ekonomiskt sätt och verksamheten inte för bosättningen eller miljön medför fara eller sådan olägenhet som till 

skäliga kostnader kan undvikas. Enligt 3 § i marktäktslagen får substanser inte tas så att: 
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För marktäkt fordras i regel tillstånd som beviljas av kommunens miljöskyddsmyndighet. Tillstånd behövs inte, 

om substanser tas för eget sedvanligt bruk till husbehov för boende eller för jord- och skogsbruk. 

Användningen skall hänföra sig till byggande eller underhåll av vägförbindelser. Då tillstånd söks ska bl.a. 

åtgärder i syfte att minska skadliga miljökonsekvenser samt, om möjligt, områdets senare användning och 

exempelvis eftervårdens indelning i faser  framläggas en täktplan. Detta är dock inte av nöden om projektets 

omfattning och verkningar är ringa. Utöver miljökonsekvenserna bör i planen nämnas rådande 

naturförhållanden samt uppskattad mängd substans och dess kvalitet. Täktplanen är således ett dokument 

som fungerar som central grund för tillståndsprövningen. 

År 2015 uppdaterades marktäktslagen med paragrafen 4 a §, enligt vilken en ansökan om tillstånd till 

täktverksamhet och en ansökan om miljötillstånd enligt miljöskyddslagen (527/2014) som gäller samma projekt 

ska behandlas tillsammans och avgöras genom samma beslut, om detta inte av särskilda skäl ska anses vara 

onödigt. Tillstånd enligt 4 a § kan sökas med en tillståndsansökan. 

Innan tillstånd beviljas ska tillståndsmyndigheten begära utlåtande av närings-, trafik- och miljöcentralen när: 

 

Myndighetsutlåtanden har ingen omedelbar bindande karaktär, men deras betydelse i tillståndsprövningen är 

stor. Tillstånd för marktäkt måste beviljas om täktplanen är adekvat och täkten inte strider mot begränsningarna 

som stadgas i 3 § i marktäktslagen. Tillstånd beviljas högst för tio år i taget. Av särskilda orsaker kan tillstånd 

dock beviljas för högst 15 år och för brytning sten för högst 20 år. För att minska eller begränsa olägenheter 

av marktäkt bör tillståndsmyndigheten utfärda tillståndsbestämmelser. I tillståndsbestämmelserna kan bl.a. 

täktområdets gränser och täktriktningar, åtgärder för att skydda området och för att bevara växtligheten och 

trädbeståndet framföras. Tillståndsmyndigheten kan bestämma att sökanden måste ge en godtagbar säkerhet 

före marktäkt, vilken returneras till sökanden när områdets tillstånd har konstaterats vara godtagbart i slutsyn. 

1) en vacker landskapsbild därigenom fördärvas; 

2) betydande skönhetsvärden hos naturen eller speciella 
naturförekomster förstörs; 

3) naturförhållandena genomgår betydande eller omfattande skadliga 
förändringar, eller 

4) kvaliteten på vattnet eller vattenavgivningskapaciteten i ett viktigt eller 
annat för vattenförsörjning lämpligt grundvattenområde äventyras, om ett 
tillstånd enligt vattenlagen inte föreligger. 

1) området är av riksomfattande eller annars av 
väsentlig betydelse med hänsyn till naturskyddet  

2) området är av betydelse med hänsyn till 
vattenvården, eller  

3) täktverksamheten omedelbart påverkar ett område 
inom en annan kommun. 
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Kungörelse av en ansökan som gäller marktäktstillstånd ska vara anslagen på kommunens anslagstavla i 30 

dagar. Dessutom ska kommunen bereda dem som äger eller besitter de fastigheter och andra områden som 

gränsar till den fastighet på vilken täktområdet är beläget tillfälle att bli hörda, utom när detta är uppenbart 

onödigt. Om det projekt som ansökan avser kan ha betydande verkningar inom ett vidsträckt område eller på 

ett flertal personers omständigheter, ska om ansökan dessutom annonseras i åtminstone en tidning med 

allmän spridning inom det område som påverkas av projektet. Den som ansöker om tillstånd kan till sin 

ansökan foga en utredning om att grannarna eller en del av grannarna är medvetna om handlingar och 

uppgifter med relevans för projektet och en redogörelse för deras eventuella ställningstaganden till projektet. 

Om sökanden inte har lämnat in en adekvat utredning om att grannarna har hörts, ska kommunen höra 

grannarna. 

Ändring i ett beslut om marktäkt, som myndigheten har utfärdat med stöd av marktäktslagen, får sökas genom 

besvär till den lokala förvaltningsdomstolen och över förvaltningsdomstolens beslut vidare till högsta 

förvaltningsdomstolen. Besvär över gemensamt tillstånd enligt marktäktslagen och miljöskyddslagen anförs till 

Vasa förvaltningsdomstol. I fråga om besvärsrätt och ändringssökande följs stadgandena i kommunlagen. Rätt 

att besvära sig har dessutom närings-, trafik- och miljöcentralen, i området verksamma registrerade föreningar 

eller stiftelser vars syfte är att främja miljöskydd, hälsoskydd eller naturvård eller trivseln i boendemiljön och 

inom vars verksamhetsområde miljökonsekvenserna uppträder. 

Miljöministeriet ansvarar för allmän styrning, uppföljning och utveckling av verksamhet enligt marktäktslagen. 

Närings-, trafik- och miljöcentralen styr och övervakar verksamheten enligt lagen i sitt område och kommunens 

uppgift är att för sin del styra och övervaka marktäkt i kommunen.  

 

3.2 Förordning om marktäkt 

Förordningen om marktäkt (2005/926) som har utfärdats år 2005 med stöd av marktäktslagen innehåller 

preciserande bestämmelser om ansökan av marktäktstillstånd, behandlingsprocessen och tillståndsbeslutets 

innehåll. Syftet med kraven som ges på innehållet i en tillståndsansökan är att säkerställa att 

tillståndsmyndigheten har tillräckliga uppgifter för att bedöma om förutsättningarna för beviljande av tillstånd 

uppfylls. 

Enligt förordningen om marktäkt skall tillsynsmyndigheten eller den tjänsteinnehavare som 

tillsynsmyndigheten har förordnat tillräckligt ofta utföra inspektion för att följa verksamheten, med beaktande 

av tillståndshavarens egenkontroll och sakkunskap samt täktverksamhetens art och omfattning. Inspektion 

skall dessutom göras på grund av motiverade yrkanden av innehavaren av marktäktstillståndet, sakägare eller 

andra, om inte inspektionen skall anses uppenbart onödig. 

När täktverksamheten har upphört eller tillståndets giltighetstid har löpt ut skall slutinspektion utföras på 

området så som tillsynsmyndigheten har bestämt, om inte något annat har bestämts i tillståndet. I 

slutinspektionen granskas om området har eftervårdats i enlighet med tillståndsbestämmelserna. Säkerhet 



7 
 

som ställts med stöd av marktäktslagen skall vara i kraft tills genomförandet av alla de åtgärder som förutsätts 

i tillståndet eller tillståndsbestämmelserna har godkänts vid slutinspektion. 

 

3.3 Övriga lagar 

I marktäkt ska utöver marktäktslagen även följas andra lagar, av vilka de viktigaste är miljöskyddslagen och 

vattenlagen. Framförallt förbudet mot förorening av grundvatten, om vilket stadgas i 17 § i miljöskyddslagen 

(527/2014), bör beaktas i marktäkt. Enligt paragrafen får ämnen, energi eller mikroorganismer inte deponeras 

på, släppas ut på eller ledas till ett sådant ställe eller behandlas på ett sådant sätt att 

1) en kvalitetsförändring i grundvattnet på ett viktigt eller annat för vattenförsörjningen lämpligt 

grundvattenområde kan orsaka risk eller olägenhet för hälsan eller miljön eller grundvattnets kvalitet 

på något annat sätt väsentligt kan försämras, 

2) en kvalitetsförändring i grundvattnet på någon annans fastighet kan orsaka risk eller olägenhet för 

hälsan eller miljön eller göra grundvattnet obrukbart för något ändamål som det skulle kunna användas 

för, eller 

3) åtgärden genom påverkan på grundvattnets kvalitet annars kan kränka allmänt eller någon annans 

enskilda intresse (förbud mot förorening av grundvatten). 

Förbudet mot förorening av grundvattnet är ovillkorligt, dvs. inte ens miljömyndigheten kan bevilja undantag 

från det. 

Enligt 3 kapitlet 2 § i vattenlagen (587/2011) behövs vattenhushållningstillstånd om åtgärden ändrar 

grundvattnets kvalitet eller mängd eller leder till att en viktig eller annan för vattenförsörjningen lämplig 

grundvattenförekomst blir väsentligt mindre riklig eller att möjligheterna att utnyttja den annars försämras eller 

på något annat sätt orsakar skada eller olägenhet för uttag av vatten eller för användningen av vatten som 

hushållsvatten. 

 

3.4 Guide om hållbart utnyttjande av marksubstanser 

Miljöministeriets guide om hållbart utnyttjande av marksubstanser (Alapassi et al. 2009) ger anvisningar om 

marktäkt i sin helhet allt från planeringen av marktäkt via tillståndsförfarande till själva täktverksamheten samt 

eftervården och efteranvändningen. Syftet med guiden är att den ska ge allmänna anvisningar om 

tillståndsförfarandet enligt marktäktslagen, täktplaneringen och –övervakningen. Guiden riktas till de som 

ansöker om täkttillstånd, de som gör upp täktplanerna, tillstånds- och tillsynsmyndigheterna enligt 

marktäktslagen samt de som ansvarar för planeringen av markanvändningen. Arbetet med att uppdatera 
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guiden pågår och den uppdaterade versionen av guiden kommer enligt uppskattning att komma ut i slutet av 

år 2018. 

 

4 Metoder för att minska skadliga effekter av grustäkt i grundvattenområden 

Grus- och sandförekomster leder vatten bra och är således viktiga grundvattenförekomster. 

Grundvattenområdena klassificeras enligt lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen och statsrådets 

förordning om vattenvårdsförvaltningen (1040/2006) i två klasser och/eller vid behov på basis av sina 

naturvärden i klass E: 

 

Grundvattnet i grustäktsområden avviker tydligt från grundvatten i grusområden i naturtillstånd. Hårdhet och 

elektrisk ledningsförmåga samt bikarbonat-, nitrat-, sulfat- kiselsyra-, aluminium-, magnesium- och 

kalciumhalterna är uppenbart högre i grundvatten i grustäktsområden än i naturliga grundvattenområden. 

(Hatva et al. 1993). Järn- och manganhalterna är å sin sida i genomsnitt lägre, eftersom mera syre löses upp 

i grundvattnen i grustäktsområden (Hatva et al. 1993). Ju tunnare skyddsskiktet är, desto mer varierar 

grundvattnets temperatur. Även själva grustäktsverksamheten och därtill hörande aspekter ökar risken för att 

grundvattnet ska förorenas. Om skyddsskiktet är tunt, blir det mindre tid över för skyddsåtgärder exempelvis 

vid en oljeskada. Således borde man på förhand förbereda sig på risken för oljeskador i synnerhet av maskiner. 

Andra faktorer som påverkar grundvattnets kvalitet i grustäktsområden är bl.a. användning av salt för att binda 

damm, deponering av slam från grustvätt samt mikrobiologisk förorening. Ibland förs också olovligt avfall till 

grustäktsområdena, vilket för sin del förorenar miljön.  

Grundvattenområde som är viktigt för vattenförsörjning (klass 1)* 

Område där mer än i genomsnitt 10 kubikmeter vatten per dygn eller vatten för fler än femtio personers 

behov används eller är avsett att användas för samhällets vattenförsörjning eller som hushållsvatten. 

 

Övriga grundvattenområden som lämpar sig för vattenförsörjning (klass 2)* 

Område som lämpar sig för vattenförsörjning, men för vilket inte tillsvidare finns användning  i samhällets, 

glesbygdens eller annan vattenförsörjning.  

 

Grundvattenområde av vars grundvatten ytvattenekosystem och terrestra ekosystem är direkt 

beroende (klass E) 

Grundvattenområden, av vars grundvatten något betydande, med stöd av annan lagstiftning skyddat 

ytvattenkosystem eller terrest ekosystem är direkt beroende (källor, källbäckar och tjärnar). 

 

*) Om området är förknippat med ytvattenekosystem eller terrest ekosystem som är skyddat med stöd 

av annan lagstiftning, används dessutom beteckningen E (1E eller 2E). 
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I och med grustäkt blir variationsbredden i grundvattenytans höjd större. När växtligheten och markskiktet är 

borta, bildas mer grundvatten av nederbörden jämfört med i naturlig terräng (Rintala, 2014). 

Ett enkelt sätt att minska de skadliga effekterna av grustäkt för grundvattnet är att lämna ett tillräckligt tjockt 

skyddsskikt ovanpå grundvattenytan. Rekommendationerna för minimitjockleken på skyddsskikt varierar enligt 

grundvattenområdets typ enligt följande (Alapassi et al. 2009): 

 

Den riktgivande tjockleken på skyddsskikt har tidigare varit tunnare, varför tillståndsvillkoren i äldre 

marktäktstillstånd inte har varit så stränga som i nyare. Exempelvis på 1990-talet har tillstånd beviljats med en 

skyddstjocklek på 1 meter. Tidigare beviljades också rikligt med tillstånd för täkt nedanför grundvattenytan. I 

dylika områden har marktäkt således kunnat vara helt tillåtet, men i ljuset var nuvarande bestämmelser utgör 

områdena en risk för grundvattnet. Dessutom varierar uppskattningen/uppgifterna som framförs i 

tillståndsansökan om varifrån skyddsskiktstjockleken har beräknats. Enligt anvisningen beräknas 

skyddsskiktets tjocklek från den högsta uppskattade höjdnivån för grundvattenytan. Detta har dock vanligen 

inte verkställts, varför grundvatten kan ses i gamla grusgropar i synnerhet på våren. 

Ett annat mycket effektivt sätt att minska skadeverkningar är att undvika verksamhet som förorenar 

grundvattnet och att t.ex. inte föra avfall till området och att sköta eftervården området efter att 

täktverksamheten har avslutats. Med eftervård avses uppsnyggning och återställande av området så att det 

är så naturligt som möjligt. I eftervården ingår att runda av och jämna ut slänterna till en lutning av åtminstone 

1:3, breda ut ytkonstruktionens material och att återställa växtligheten. I området tas dessutom lagerhögarna 

och andra konstruktioner i anslutning till verksamheten bort och förbindelsen till området bryts av, vilket gör att 

det inte uppkommer icke-önskad verksamhet eller trafik i området, t.ex. så att avfall inte kan föras till området 

(Alapassi et al. 2009). 

Det är nödvändigt att jämna ut slänterna för att området ska bli säkrare och ny växtlighet ska kunna sprida sig. 

Dessutom är effekterna av erosion mindre i svagt sluttande slänter och branta, växtlösa sluttningar gör 

landskapet fulare. Genom att breda ut ytmaterialet sprider sig växtligheten och viktig jordmån med avsikt på 

grundvattenskyddet bildas snabbare. Ny naturlig jordmån bildas mycket långsamt, först efter hundratals år. 

Bästa möjliga ytmaterial för eftervården är det ursprungliga ytskiktet som skalats bort från området, för vilket 

den rekommenderade lagringstiden är högst 2–3 år. Längre lagringstid än det anses bryta ner den organiska 

1) I närskyddszonen till vattentäkter och undersökta vattentäktplatser skall inte öppnas nya 
marktäktsområden. På befintliga täktområden är skyddslagrets tjocklek minst 6 meter. 

2) I fjärrskyddszoner till vattentäkter eller undersökta vattentäktplatser är skyddsskiktets tjocklek 
minst 4 meter. 

3) I delar av grundvattenområdet som ligger utanför skyddszonerna och i vattenbildningsområdet för 
grundvattenområdet av klass 1 och 2, för vilka vattentäktplatser och skyddszoner inte har fastställts, 
är skyddsskiktets tjocklek minst 3–4 meter. 

4) I grundvattenområden som inte lämpar sig för vattenförsörjning eller som lämnas utanför 
vattenförsörjning kan skyddsskiktets tjocklek vara 1–2 meter. 
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substansen för mycket, varför den inte längre passar som ytmaterial. Om ytmaterialet förs in utifrån området  

är det synnerligen viktigt att säkerställa att det är rent och passar för området. Det får inte vara för finkornigt, 

t.ex. lera och silt passar mycket dåligt som underlag för växtligheten och dessutom minskar avsevärt mängden 

grundvatten som bildas. Finkornig ytjord är dessutom mycket känslig för erosion. Även den naturliga 

växtligheten återställer sig långsamt. Vid grustäkt förstörs den ursprungliga växtligheten och dessutom kan 

vattenförhållandena och mikroklimatet förändras. Växtligheten spelar en viktig roll i eftervården av 

grundvattenområden, eftersom den binder ytmaterialet och minskar erosionen, binder skadliga ämnen och 

förbättrar landskapsbilden. I eftervården bör man därför aktivt sträva efter att återställa växtligheten. (Alapassi 

et al. 2009) 

 

5 Material och metoder 

5.1 Avgränsning av undersökningsområdet och uppgifter om tillstånd 

Undersökningen begränsades till fem kommuner, Storå, Kauhava, Kristinestad, Nykarleby och Vörå. Valet av 

kommuner till undersökningen grundade sig på expertbedömningar och uppgifter på basis av fältbesök om att 

lovlig marktäkt och marktäkt för husbehov har varit omfattande i ovan nämnda kommuner även i viktiga 

grundvattenområden och grundvattenområden lämpliga för vattenförsörjning. Syftet var att utreda hur 

eftervårdsåtgärderna som har utfärdats i marktäktstillstånden och täktplanerna har verkställts och hur 

tillståndet i områden som har klassificerats i tidigare SOKKA-projekt har utvecklats utan aktiva 

iståndsättningsåtgärder. 

Granskningen av hur tillståndsvillkoren om eftervård har verkställts begränsades till de marktäktstillstånd som 

har upphört åren 2010–2017 och nytt marktäktstillstånd inte har sökts för objektet. Av dessa granskades några 

av dem inte i terräng, eftersom de låg i ett område som berörs av husfriden, dvs. i praktiken hade det byggts 

stugor i områdena. Grustäktsområden, där marktäktstillståndet har upphört före år 2010, avgränsades utanför 

utredningen om verkställande av eftervården, eftersom den naturliga  tillväxten och/eller beskogningen 

konstaterades redan vara så långt hunnen att den skulle avsevärt ha försvårat bedömningen av 

eftervårdsåtgärderna. Med tidsmässig avgränsning eftersträvades dessutom ett skäligt antal objekt, men dock 

ett representativt urval. 

Ytterligare granskades de grustäktsområden, vilkas iståndsättningsbehov har klassificerats som måttligt eller 

stort i tidigare SOKKA-projekt samt de grustäktsområden, som inte har klassificerats tidigare. I Storå 

granskades undantagsvis alla SOKKA-klassificerade områden, eftersom ingen slags omklassificering har 

gjorts efter SOKKA1-projektet exempelvis i samband med att skyddsplanen för grundvattenområden 

utarbetades. I övriga kommuner granskades ett fåtal grustäktsområden längs färdrutten, vilka har obetydligt 

iståndsättningsbehov, varvid man fick ett mera täckande urval av granskade objekt. Antalet granskade objekt 

skilt för varje typ presenteras i tabell 1. En förteckning över objekten finns i bilagorna 1 (SOKKA-områden) och 

2 (marktäktstillstånd som har upphört, för vilka nytt tillstånd inte har sökts).  
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Tabell 1. Granskningsobjekt 

Kommun Marktäktstillstånd-

et upphört 2010–

2017, inget nytt 

tillstånd, ligger i 

grundvatten-

område 

Marktäktstillstånd-

et upphört 2010–

2017, inget nytt 

tillstånd, ligger 

inte i grund-

vattenområde 

Stort eller 

måttligt 

iståndsätt-

ningsbehov 

Tidigare 

icke-

klassificerat 

område 

Annan 

orsak 

Totalt 

Storå 0 1 9 14 33 57 

Kauhava 3 22 77 35 4 141 

Kristinestad 17 1 5 9 10 42 

Nykarleby 2 17 33 28 4 84 

Vörå 2 16 19 8 8 53 

OBJEKT SAMMANLAGT  377 st. 

 

Av de granskade marktäktstillstånden som upphört åren 2010–2017, och för vars tillståndsområde nytt tillstånd 

inte har sökts, hade största delen av tillstånden, ca 80 %, beviljats för grus- och sandtäkt.  Ungefär 15 % av 

tillstånden hade beviljats för tagande av bergmaterial och resten 5 % för täkt av andra marksubstanser såsom 

matjord eller morän. Tillståndsfördelningen på olika marksubstansarter på basis av tillståndens antal och 

täktvolymen enligt tillståndet presenteras i bild 1 och tabell 2.  

 

 

  

Bild 1.Marksubstans enligt tillstånd och täktvolym åren 2010–2017 i de marktäktstillstånd som gått ut. 



12 
 

Tabell 2. Fördelning av marktäktstillstånd, som gått ut åren 2010–2017, enligt marksubstans och för vilka fortsättning inte 
har sökts. 

 Tillstånd 

(kpl  %) 

Tillståndsenlig täktvolym 

(k-m3  %) 

 Grus 

och 

sand 

Berg Annat Grus och 

sand 
Berg Annat 

Storå 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

Kauhava 68,0 16,0 16,0 54,9 34,0 11,1 

Kristinestad 94,4 5,6 0,0 97,2 2,8 0,0 

Nykarleby 78,9 15,8 5,3 59,2 40,8 0,0 

Vörå 72,2 11,1 16,7 73,6 14,6 11,8 

Sammanlagt 77,8 12,3 9,9 78,7 17,2 4,7 

 

Syftet med granskningen av områden som klassificerats ha stort eller måttligt iståndsättningsbehov samt 

tidigare icke-klassificerade områden var att uppdatera SOKKA-klassificeringen och utreda eventuell icke-

önskad användning exempelvis som olagliga avstjälpningsplatser. 

Uppgifter om marktäktstillstånden begärdes från kommunerna av de personer som ansvarar för 

marktäktsärenden (t.ex. miljösekreteraren). Det var problem att få tillståndsuppgifter av vissa kommuner, 

eftersom brådskan gjorde insamlingen av uppgifterna så långsam att det i värsta fall tog över tre månader att 

få uppgifterna. De viktigaste metoderna för att få tillståndsuppgifterna var ansökningar, protokoll, i vilka 

nämndes officiella tillståndsbestämmelser samt planbeskrivningar, olika plankartor och –ritningar och 

genomskärningsritningar. Tillståndsuppgifterna kompletterades med uppgifter från Notto-registret 

(miljöförvaltningens datasystem för bokföring av stenmaterial) samt vid behov med utlåtande av NTM-

centralen i Södra Österbotten (i äldre tillstånd Västra Finlands miljöcentral eller Vasa vatten- och miljödistrikt). 

 

5.2 Metoder 

5.2.1 Bedömning av iståndsättningsbehov och verkställande av eftervården 

Klasserna för iståndsättningsbehov och eftervård fastställdes på samma sätt som i SOKKA1- och SOKKA2-

projekten. Tillståndet när det gäller eftervården beskrevs med hjälp av följande klasser (Rankonen och 

Hyvönen 2009): 
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Bedömningen av iståndsättningsbehovet gjordes enligt följande klassificering (Rankonen och Hyvönen 2009): 

 

Eftervården och hur den har verkställts granskades enligt fyra aspekter: 

 Uppstädning (inkl. utjämning av området, bortförsel av maskiner och konstruktioner) 

 Utformning 

 Utspridning av skyddsskikt/ytjord 

 Beskogning 

Eftervård som genomförts jämfördes med tillståndsbestämmelserna och/eller täktplanen och granskades 

enbart i fråga om de aspekter, för vilka bestämmelser hade utfärdats. Tillämpad klassificering i fråga om olika 

faktorer har presenterats i tabell 3. För granskning av utformningen användes inte ett mått, utan bedömningen 

gjordes med ögat. 

 

1 Eftervårdat 
Området har städats upp och eventuella kringverksamheter i anslutning till grustäkt och överskottsjord 
såsom lagerhögar har tagits bort från området. Området har utformats, sluttningarna jämnats ut till  en 
lutning av minst 1:3, eller så att det smälter in med den omgivande naturen och landskapet.  Den 
ursprungliga ytjorden eller annat lämpligt material har spridits ut på området som växtunderlag. 
Växtlighet som trivs bra (trädplantor eller markvegetation) har på naturlig väg eller genom plantering 
eller sådd återställts på området. 
 
2 Delvis eftervårdat 
Området har städats upp och lagerhögarna tagits bort. Sluttningarna har jämnats ut och området har 
formats så att det passar i med den omgivande naturens former. Markvegetation eller träd har 
planterats eller såtts i området för att återställa växtligheten eller så har växtligheten spritt sig på 
naturlig väg.  
 
3 Utformat 
Området har städats upp och lagerhögarna tagits bort. Sluttningarna har jämnats ut och området har 
formats så att det passar in md den omgivande naturens former. 
 
4 Inte eftervårdat 
Inga åtgärder för att eftervårda området har vidtagits.   
 
5 Verksamt område 
Täktområde som är i bruk och som har ett gällande marktäktstillstånd eller område för husbehovstäkt. 

1 Stort iståndsättningsbehov 

2 Måttligt iståndsättningsbehov 

3 Obetydligt iståndsättnings-
behov/inget iståndsättningsbehov 

4 Tillståndsenligt/gällande 

marktäktstillstånd 
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5.2.2 Metoder och verksamhetsmodeller för att effektivera tillsynen av tillståndsvillkoren 

För att hitta metoder och verksamhetsmodeller i syfte att effektivera tillsynen av tillståndsvillkoren utnyttjades 

diskussioner med NTM-centralens experter och kommunernas myndigheter som övervakar 

marktäktstillstånden samt erfarenheter som har samlats i samband med fall som fordrat myndigheternas 

ingripande. Avsikten var att samla god praxis och utfärda allmänna åtgärdsrekommendationer i syfte att 

underlätta den kommunala tillsynsmyndighetens arbete. 

Tabell 3. Indelning som utnyttjats i klassificeringen av verkställda eftervårdsåtgärder.  

Uppstädning  Utformning 

Fullständigt Området är jämnt, inga 

lagerhögar 

 Fullständigt Tillståndsbestämmelserna uppfylls helt 

eller nästan helt, området är tryggt och 

passar in i miljön 

Delvis Det finns lagerhögar i området 

eller små mängder skrot/skräp 

 Delvis I en del av området är slänterna för 

branta 

Inte alls Det finns lagerhögar i området 

och skrot/skräp eller området 

är i övrigt mycket ovårdat 

 Inte alls Väggarna är till största del för branta 

   Omöjligt att 

bedöma 

Området ligger under vatten 

     

Utspridning av skyddsskikt/ytjord  Beskogning 

Fullständigt Ytjord har spridits ut (nästan) 

på hela området 

 Fullständigt Plantskog täcker hela området eller det 

har växt naturligt. Sandslänter i kanten 

av grundvattendammen godkänns 

Delvis Ytjord har spridits ut på en del 

av området eller fläckvis, 

tydliga brister i omfattningen 

 Delvis Trädplantor/växtlighet finns på en del av 

området 

Inte alls Ytjord har överhuvudtaget inte 

spridits ut eller på bara en 

mycket liten del av området 

 Inte alls Det finns ingen eller mycket lite 

växtlighet 
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6 Resultat 

6.1 Bedömning av iståndsättningsbehovet och verkställandet av eftervården 

Det var stora skillnader mellan kommunerna i fråga om vilka eftervårdsåtgärder som har utfärdats i 

tillståndsbestämmelserna. I 86 % av de granskade marktäktstillstånden krävdes utformning av täktområdet, i 

73 % beskogning, i 64 % uppstädning och i 49 % utspridning av ytjord. Kommunvisa resultat finns i tabell 4. 

Tabell 4. Andelen tillstånd som innehåller bestämmelser om olika eftervårdsåtgärder av det totala antalet granskade 
marktäktstillstånd. 

Kommun Uppstädning (%) Utformning (%) Utspridning av 

ytjord (%) 
Beskogning (%) 

Storå 

(N=1) 

100,0 100,0 100,0 100,0 

Kauhava 

(N=25) 
40,0 76,0 56,0 56,0 

Kristinestad (N=18) 72,2 72,2 61,1 72,2 

Nykarleby (N=19) 78,9 94,7 21,1 89,5 

Vörå 

(N=18) 

66,7 100,0 50,0 72,2 

Sammanlagt 

(N=80)  

63,8 86,3 48,8 72,5 

 

När man granskar hur enskilda eftervårdsåtgärder har verkställts kan man konstatera att kravet på utformning 

fullföljts bäst och kravet på utbredning av ytjord sämst. Det var stora skillnader mellan kommunerna i fråga om 

att följa bestämmelserna. Eftervården var mest försummad i Kristinestad och i Vörå var den bäst skött. 

Exempelvis i Kristinestad hade inte ett endaste täktområde formats till alla delar enligt 

tillståndsbestämmelserna. Det bör dock observeras att granskningen har gjorts uttryckligen på basis av 

tillståndsbestämmelserna. Exempelvis i bergsbrott har tillsynsmyndigheten vid slutsynen kunnat godkänna 

inhägnande av brottet i stället för nivåstrukturering. 

I följande tal granskas uppfyllande av eftervårdskraven skilt för varje delfaktor (uppstädning, utformning, 

utspridning av ytjord, beskogning). När resultaten tolkas bör det observeras att de områden, i vilka 

marksubstanser inte har tagits under tillståndets giltighetstid, togs bort från materialet. Detta ändrar i synnerhet 

tillståndsmaterialets omfattning för Kristinestads del, eftersom marksubstanser hade tagits från endast tre 

områden av 13 områden med marktäktstillstånd.  

Kompletta förteckningar över resultaten finns i bilagorna 1–2 och kartor över objektens läge finns i bilagorna 

3–63. 

 



16 
 

6.1.1 Uppstädning 

Klassificeringen som använts i granskningen av uppstädning: 

 Fullständigt = Området är jämnt och det finns inga lagerhögar. Höjdskillnader som känns naturliga är 

tillåtna.  

 Delvis = Det finns lagerhögar i området eller små mängder skrot/skräp. 

 Inte alls = Det finns lagerhögar i området och skrot/skräp eller området är i övrigt mycket ovårdat. 

Förutom i Kristinestad har täktområdena huvudsakligen städats upp antingen helt eller delvis. De vanligaste 

avvikelserna från tillståndsbestämmelserna var lagerhögar och arbetsmaskiner, såll eller andra konstruktioner 

i anslutning till marktäkten på området. Resultaten finns i tabell 5 och bild 2. 

Tabell 5. Kommunvis verkställande av tillståndsvillkoret om uppstädning. 

Uppstädning (%) Fullständigt Delvis Inte alls 

Storå (N=1) 0,0 100,0 0,0 

Kauhava (N=8) 12,5 62,5 25,0 

Kristinestad (N=3) 33,3 0,0 66,7 

Nykarleby (N=14) 71,4 7,1 21,4 

Vörå (N=11) 54,5 36,4 9,1 

Sammanlagt (N=37) 48,6 29,7 21,6 

 

 

Bild 2. Kommunvis verkställande av tillståndsvillkoret om uppstädning. 
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6.1.2 Utformning 

Klassificeringen som använts i granskningen av utformning: 

 Fullständigt = Tillståndsbestämmelserna uppfylls helt eller nästan helt, området är tryggt och passar 

in i miljön. 

 Delvis = I en del av området är slänterna för branta. 

 Inte alls = Väggarna är till största del för branta. 

 Omöjligt att bedöma = Området ligger under vatten, det går inte att bedöma hur branta slänterna är.  

Förutom i Kristinestad har täktområdena huvudsakligen utformats i enlighet med tillståndsvillkoren. Undantag 

från bestämmelserna finns i alla kommuner förutom Storå där det fanns endast ett granskningsobjekt. 

Resultaten finns i tabell 6 och bild 3. 

Tabell 6. Kommunvis verkställande av tillståndsvillkoret om utformning. 

Utformning (%) Fullständigt delvis Inte alls Omöjligt att bedöma 

Storå (N=1) 100,0 0,0 0,0 0,0 

Kauhava (N=12) 66,7 0,0 25,0 8,3 

Kristinestad (N=3) 0,0 33,3 66,7 0,0 

Nykarleby (N=17) 64,7 11,8 11,8 11,8 

Vörå (N=17) 41,2 5,9 11,8 41,2 

Sammanlagt (N=50) 54,0 8,0 18,0 20,0 

 

 

Bild 3. Kommunvis verkställande av tillståndsvillkoret om utformning. 
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6.1.3 Utspridning av ytjord 

Klassificeringen som använts i granskningen av utspridning av ytjord: 

 Fullständigt = Ytjord har spridits ut (nästan) på hela området, exklusive i tillståndet fastslagna bredden 

på skyddszonen vid vattendragens stränder. 

 Delvis = Ytjord har spridits ut på en del av området eller fläckvis, tydliga brister i omfattningen. 

 Inte alls = Ytjord har överhuvudtaget inte spridits ut eller på bara en mycket liten del av området. 

Ytjord har spridits ut på mer än hälften av områdena endast i Vörå. I alla andra kommuner var bristerna 

allmänna. Resultaten finns i tabell 7 och bild 4. 

Tabell 7. Kommunvis verkställande av tillståndsvillkoret om utspridning av ytjord. 

Utspridning av ytjord (%) Fullständigt Delvis Inte alls 

Storå (N=1) 0,0 100,0 0,0 

Kauhava (N=8) 37,5 50,0 12,5 

Kristinestad (N=2) 0,0 0,0 100,0 

Nykarleby (N=4) 50,0 0,0 50,0 

Vörå (N=8) 75,0 25,0 0,0 

Sammanlagt (N=23) 47,8 30,4 21,7 

 

 

Bild 4. Kommunvis verkställande av tillståndsvillkoret om utspridning av ytjord. 
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6.1.4 Beskogning 

Klassificeringen som använts i granskningen av beskogning: 

 Fullständigt = Plantskog täcker hela området eller den har växt naturligt. Sandslänter i kanten av 

grundvattendammen godkänns. 

 Delvis = Trädplantor/växtlighet finns på en del av området. 

 Inte alls = Det finns ingen eller mycket lite växtlighet. 

Beskogning var vanligast i Vörå. Bristerna i fråga om beskogning var vanligast i Kristinestad. Resultaten finns 

i tabell 8 och bild 5.  

Tabell 8. Kommunvis verkställande av tillståndsvillkoret om beskogning. 

Beskogning (%) Fullständigt Delvis Inte alls 

Storå (N=1) 0,0 100,0 0,0 

Kauhava (N=9) 33,3 55,6 11,1 

Kristinestad (N=3) 33,3 0,0 66,7 

Nykarleby (N=16) 43,8 25,0 31,3 

Vörå (N=12) 58,3 25,0 16,7 

Sammanlagt (N=41) 46,3 24,4 29,3 

 

 

Bild 5. Kommunvis verkställande av tillståndsvillkoret om beskogning. 
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6.1.5 Exempel 

Grustäktsområdet i Kauhava och bergtäktsområdet i Vörå är exempel på välgenomförd eftervård. I Kauhava, 

i den norra delen av grundvattenområdet Nahkala A (bild 6), har marktäktstillstånden gått ut 2005 och 2012. 

Täkten har sträckt sig nedanför grundvattenytan så att det har bildats vidsträckta grundvattendammar, vilka 

har en total areal på ca 6 ha. Grundvattendammarna är tillräckligt djupa för att övergödningen ska hållas under 

kontroll. Trots omfattande täkt har området återställt sig så att det nästan känns naturligt tack vare god 

eftervård. Situationen i augusti 2017 visas på bilderna 7–9. 

 

Bild 6. Karta över exempelområdet i den norra delen av grundvattenområdet Nahkala A i Kauhava. Exempelområdet täcker 
tre större dammar i mitten av kartan (SOKKA-områdena 6 och 8). 
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Bild 7. Den nordligaste grundvattendammen, marktäktstillståndet har gått ut 2005. Nahkala A, Kauhava, SOKKA-område 
8 (foto: T. Rantataro) 

 

 

Bild 8. Grundvattendammen i mitten, marktäktstillståndet har gått ut 2012. Nahkala A, Kauhava, SOKKA-område 6. (foto: 
T. Rantataro) 
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Bild 9. Sydligaste grundvattendammen, marktäktstillståndet har gått ut 2012. Nahkala A, Kauhava, SOKKA-område 6. 
(foto: T. Rantataro) 

Marktäktstillståndet för bergtäktsområdet längs vägen som leder till Ylihärmä i Vörå kommuns södra del har 

gått ut år 2012 (bild 10). Till den del situationen kunde konstateras (delar ovanför vattenytan), har brottet till 

största del eftervårdats med nivåstrukturering och endast en liten del av väggen är brant. Den branta delen 

ligger i motsatt riktning i förhållande till den mest sannolika färdrutten. Växtligheten har återställts sig på 

brottets kanter och vägen som leder till brottet och området känns nästan naturligt. Läget i juli 2017 presenteras 

i bild 11. 
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Bild 10. Karta över ett exempelområde i Vörå kommuns södra del där eftervården är välskött. Exempelområdet, som utgör 
ett gammalt bergsbrott, syns på terrängkartan som en damm. Uppgifterna om objektets läge enligt NOTTO-registret är inte 
helt noggranna.  

 

Bild 11. Gammalt brott i Vörå. (foto: T. Rantataro) 

I Vörå, i den norra delen av grundvattenområdet Kaurajärvi A, finns två grustäktsområden som representerar 

exempel på delvis eftervård (bild 12). Marktäktstillstånden har gått ut år 2010. Områdena ligger utanför 

grundvattnets egentliga bildningsområde, men innanför grundvattenområdets gräns. Som en följd av 

grustäkten har en grundvattendamm bildats i båda områdena. Den ena av dammarna är på väg att övergödas, 

eventuellt på grund av otillräckligt djup, men det kan också finnas andra orsaker till övergödningen. På 

lagerområdena behandlas och lagras fortfarande marksubstanser, medan dammarnas stränder har 

eftervårdats på behörigt sätt, varför eftervården har klassificerats som delvis. Situationen i juli 2017 visas på 

bilderna 13–15. 

 

Bild 12. Karta över ett delvis eftervårdat exempelobjekt, SOKKA-områdena 16 och 17, i de norra delarna av 
grundvattenområdet Kaurajärvi A i Vörå. 
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Bild 13. SOKKA-områdets 16 damm, där vattenväxtlighet ligger på ytan. Kaurajärvi A, Vörå. (foto: T. Rantataro) 

 

 

Bild 14. Mulltillverkning på SOKKA-område 16, marktäktstillståndet har gått ut 2010. Kaurajärvi A, Vörå. (foto: T. 
Rantataro) 
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Bild 15. Grundvattendamm i SOKKA-område 17 och lagring av marksubstanser i bakgrunden, marktäktstillståndet har 
gått ut  2010. Kaurajärvi A, Vörå. (foto: T. Rantataro) 

Det finns två exempel på marktäktsområden, på vilka ingen eftervård har gjorts: ett i Korsbäck 

grundvattenområde i Kristinestad och det andra i Nykarleby utanför grundvattenområdet. Marktäktstillståndet 

för objektet på Korsbäck grundvattenområde (bild 16) har gått ut år 2016 och enligt uppgift har 

verksamhetsutövaren för avsikt att söka nytt tillstånd. Eftersom tillståndsansökan ännu inte har lämnats in, och 

nytt tillstånd inte har beviljats, borde området ha eftervårdats under det förra tillståndets giltighetstid. I projektet 

har objektet således klassificerats sakna eftervård helt och hållet (bild 17). I området observerades också 

otillåten marktäkt. 

 

Bild 16. Karta över mellersta delen av Korsbäck grundvattenområde i Kristinestad. SOKKA-område 6 är exempel på 
område med dålig eftervård. 



26 
 

 

Bild 17.Grustäktsområde som inte har eftervårdats, SOKKA-område 6, Korsbäck, Kristinestad. (foto: T. Rantataro) 

Ett annat exempel på täktområde som lämnats utan eftervård är bergsbrottet i Nykarleby. Objektet ligger inte 

i ett klassificerat grundvattenområde. Marktäktstillståndet för bergtäkt har gått ut 2016, men i området lagras 

fortsättningsvis så mycket marksubstanser att eftervårdsåtgärder enligt tillståndet inte har kunnat göras 

(bilderna 18–19). 

 

Bild 18. Karta över Hirvlaxområdet i Nykarleby. Exempelobjektet har nummer 3387 och ligger i mitten av kartan.  
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Bild 19. Område för täkt av bergmaterial i Nykarleby, vilket inte har eftervårdats. (foto: T. Rantataro) 

 

6.2 Metoder som effektiverar tillsyn av tillståndsvillkoren 

God praxis som konstaterats effektivera tillsyn av tillståndsvillkoren:  

 Beviljade marktäktstillstånd inklusive uppgifter om läge förs in i NOTTO-registret, som är mycket viktigt 

med avsikt på myndighetstillsyn. Kommunerna bör spara beviljade marktäktstillstånd i NOTTO-

registret. 

 Inspektion av täktområdena varje år. 

 Slutinspektionen omfattar inspektionsbesök i täktområdet. 

 Resultaten från mätning av grundvattenståndet och grundvattnets kvalitet skickas varje år till 

övervakaren av marktäktstillståndet, inte enbart på begäran. På så sätt kan man övervaka att 

skyddsskiktet är tillräckligt tjockt. Kommunen bör skicka in resultaten från mätning av grundvattnets 

kvalitet och vattenstånd till NTM-centralen, som sparar uppgifterna i datasystemet för grundvattnen 

om uppgifterna inte överförs elektroniskt direkt från laboratoriet eller från den aktör som mäter 

vattenståndet. I vissa kommuner/grundvattenområden har de som tar marksubstanser tillsammans 

konkurrensutsatt mätningarna av grundvattenståndet, och de som utför mätningen skickar in 

resultaten direkt till övervakaren. Denna praxis har konstaterats fungera väl och det är skäl att 

begrunda motsvarande även på annat håll. 

 

6.3 Verksamhetsmodeller för typiska problemsituationer 

I ärenden enligt marktäktslagen är kommunen den primära tillsynsmyndigheten. Även NTM-centralen har 

möjlighet att avbryta en verksamhet när täkt bedrivs i ett område som med avseende på naturskyddet har 
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riksomfattande eller i övrigt avsevärd betydelse eller i ett område som har betydelse med avsikt på skyddet av 

ett viktigt grundvattenområde eller ett annat grundvattenområde som är lämpligt för vattenförsörjning. Marktäkt 

som observerades i SOKKA3-projektets fältinspektioner och som fordrade avbrott av verksamheten eller andra 

åtgärder av tillsynsmyndigheten anmäldes till kommunernas tjänsteinnehavare, som tar hand om den fortsatta 

behandlingen av fallen. En del av fallen behandlades dessutom i projektets styrgrupp och på begäran gavs 

råd till kommunernas tjänsteinnehavare. 

I projektet utvecklades verksamhetsmodeller i syfte att lösa de vanligaste problemen. Problem som förekom 

anslöt sig till husbehovstäkt (t.ex. täkten sträcker sig nedanför grundvattenytan eller i grundvattnets 

skyddsskikt), bristfälligt utförda eftervårdsåtgärder och otillåten marktäkt. Verksamhetsmodellerna presenteras 

som flödesscheman i bilderna 20–22. 

Problem i anslutning till husbehovstäkt är vanliga, men risken som de utgör för grundvattnet är vanligen ganska 

liten på grund av att täktområdena är små och används ganska sällan. Husbehovstäkt som sträcker sig till 

grundvattnets skyddsskikt eller nedanför grundvattenytan är tämligen sällan avsiktlig, utan beror för det mesta 

på okunskap i fråga om regleringen av husbehovstäkt och grundvattenståndets nivå. Det är därför viktigt att 

tillsynsmyndigheten ger råd till dem som bedriver täkt om nödvändiga anmälningar och/eller tillstånd. Av ovan 

nämnda orsaker beslöts att huvudmålet i problem med husbehovstäkt är att dra upp riktlinjerna för att återställa 

området utan brotts- eller förvaltningsjuridisk process. Effekterna av omfattande husbehovstäkt kan jämföras 

med liten tillståndspliktig täktverksamhet, vilket betyder att prövning från fall till fall bör tillämpas. Prövning 

tillämpas också om det redan tidigare har givits råd om villkoren för verksamheten till verksamhetsutövaren, 

men den fortsätter i strid med anvisningarna. 

Vid problem i anslutning till husbehovstäkt (bild 20) bör till en början utredas om verksamheten uppfyller 

villkoren för husbehovstäkt eller fordrar den marktäktstillstånd. Dessutom bör även behovet av tillstånd enligt 

vattenlagen och miljöskyddslagen prövas. Täkt som sträcker sig nedanför grundvattenytan eller till 

skyddsskiktet ovanför grundvattenytan fordrar alltid tillstånd enligt vattenlagen, trots att det är frågan om 

småskalig husbehovstäkt. Om täkten inte uppfyller villkoren för husbehovstäkt, bör det prövas om den olagliga 

täkten är obetydlig som gärning. I praktiken bör det prövas om verksamheten varit ägnad att äventyra 

grundvattnets kvalitet och/eller mängd eller om betydande ekonomisk nytta har uppnåtts med hjälp av den. 

Om gärningen inte är obetydlig eller allmän fördel så kräver, bör en begäran om undersökning eller 

brottsanmälan göras till polisen. Om nödvändiga tillstånd inte ansöks för täktverksamheten eller tillstånd inte 

beviljas, bör täktområdet återställas. Återställandet bör även utföras i samband med en brottsprocess. 
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Bild 20. Verksamhetsmodell för problem som gäller husbehovstäkt. 

Under fältbesöken var brister i fråga om eftervården av områdena ett annat ofta observerat problem (bild 21). 

Huvudsyftet med att rätta till situationen är att uppfylla tillståndsbestämmelserna, med vilka säkerställs 

grundvattenskyddet, ett enhetligt landskap och säkerheten efter täktverksamheten. Om slutinspektionen har 

godkänts, kan man inte ingripa i situationen om inte myndigheten som har gjort slutinspektionen har vilseletts 

med t.ex. fel utmärkta höjdfixpunkter i täktområdet. Om slutinspektionen inte har gjorts, bör 

verksamhetsutövaren uppmanas att sätta området i sådant skick som överensstämmer med 

tillståndsbestämmelserna genom att utföra eftervårdsåtgärderna som saknas inom ramen för tidsfristen som 

tillsynsmyndigheten har utfärdat och vid behov fortsätta så länge som säkerheten är giltig. När åtgärderna som 

krävs har utförts ordnas ny slutinspektion på begäran av verksamhetsutövaren. När det är ny slutinspektion 

och det konstateras att eftervården överensstämmer med tillståndet, kan säkerheten frigöras. Om 

slutinspektion inte begärs före tidsfristen går ut eller även den nya slutinspektionen påvisar brister i 

eftervården, bör övervakaren vidta administrativa åtgärder (förvaltningstvång) för att ställa tillståndet i området 

i sådant skick att det överensstämmer med tillståndsbestämmelserna. Om bristerna är obetydliga eller kan 

rättas till och verksamhetsutövaren är samarbetsvillig, kan förvaltningstvång undvikas genom att uppmana 

verksamhetsutövaren att rätta till bristerna och vid behov fortsätta så länge som säkerheten är giltig. Denna 

verksamhetsmodell som grundar sig på frivillighet bör inte användas fler än en gång per täktområde för att det 



30 
 

inte ska uppstå en långvarig ond cirkel då eftervården skjuts upp genom att lova frivillig iståndsättning. Om 

bristerna är betydande, eftervården inte har framskridit inom tidsfristen eller verksamhetsutövaren inte är villig 

att rätta till bristerna på frivillig väg, bör övervakaren vidta administrativa åtgärder (förvaltningstvång). I vissa 

fall kan det även bli nödvändigt att göra en begäran om undersökning till polisen, om det i slutinspektionen 

upptäcks att verksamheten har brutit mot lagen. 

 

Bild 21. Verksamhet när bristfällig eftervård observeras. 

Den tredje situationen, för vilken utvecklades en verksamhetsmodell i ett flödesschema, är otillåten 

täktverksamhet (bild 22.). I flödesschemat antas att den som bedriver täkt är känd. Om den som bedriver täkt 

inte är känd, bör en begäran om undersökning göras till polisen. Första åtgärd är att avbryta verksamheten 

och begära en skriftlig utredning. På basis av begäran om utredning och andra tillgängliga uppgifter övervägs 

om verksamheten har orsakat en följd enligt 17 § i miljöskyddslagen eller 3 kapitel 2  § i vattenlagen eller är 

det enbart frågan om förseelse mot marktäktslagen. I praktiken orsakar otillåten marktäkt i ett klassificerat 

grundvattenområde nästan alltid risk för följd som avses i 17 § i miljöskyddslagen eller 3 kapitel 2 § i 

vattenlagen, men utanför grundvattenområde bör situationen granskas från fall till fall.  Dessutom övervägs 

omfattningen av den ekonomiska nyttan som uppnåtts med den olagliga verksamheten. Om gärningen kan 

anses vara obetydlig med beaktande av förhållandena, lönar det sig inte att göra en begäran om undersökning 

på grund av de begränsade resurserna, utan nödvändiga tillstånd bör sökas för verksamheten. Även efter 
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brottsprocessen är det möjligt att ansöka om marktäktstillstånd. Om tillstånd inte söks, bör området återställas. 

Om området inte återställs på frivillig väg, bör övervakaren vidta administrativa åtgärder (förvaltningstvång). 

 

Bild 22. Verksamhet när otillåten täktverksamhet observeras. 

 

7 Eventuella nya verksamhetsmodeller 

Vid projektstyrgruppens träffar väcktes även tanken om att använda helt nya verksamhetssätt och –modeller. 

Dessa har samlats i ett skilt kapitel. I motsats till det övriga innehållet i rapporten, som grundar sig på praktiskt 

arbete, är dessa verksamhetsmodeller bara preliminära idéer, som inte har prövats i praktiken. 

 

7.1 Eftervård på icke eftervårdat område som finansieras med täktverksamhet 

Under projektets förlopp och redan före projektet startade begrundades möjligheten att iståndsätta ett 

gammalt, icke eftervårdat grustäktsområde som ligger i ett grundvattenområde, så att marksubstansen som 

behövs för iståndsättningen tas från samma område, och delvis också från grundvattnets skyddsskikt. 
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Förfarandet passar främst för herrelösa områden där förvaltningstvång eller iståndsättningsplikt inte längre 

kan riktas till någon t.ex. på grund av tillståndsinnehavarens konkurs. Dylika områden är typiskt mycket gamla, 

där täkt har bedrivits på 1970- eller 1980-talet och resultaten av täkten framträder i form av grunda 

grundvattendammar eller vattendränkta bottnar i täktområdet, där grundvattenytan ibland stiger ovanför 

markytan och ibland blir liggande under markytan. Med iståndsättning skulle man kunna skapa en situation 

som i sin helhet är bättre än utgångsläget, trots att täkten ställvis sträcker sig till grundvattnets skyddsskikt. 

Marksubstanser skulle tas i den övre delen av skyddsskiktet dock så att minst 2 meter av skyddsskiktet lämnas 

kvar. Substanser skulle användas både för att fylla ut gropen och för försäljning. Iståndsättningen finansieras 

med att sälja marksubstanser som tagits från skyddsskiktet. I motsvarande fall har traditionellt förpliktats att ta 

lämplig marksubstans för ändamålet på annat håll. Iståndsättningar har också gjorts med finansiering av 

kommunen och/eller staten.  

Problemet med modellen kan anses vara att skyddsskiktet tunnas ut i ett större område än före 

iståndsättningen. Å andra sidan skulle iståndsättning bidra till att minska området, där skyddsskiktet är mycket 

tunt eller saknas helt och hållet. Problemet är också att tillståndsprocessen är tung, eftersom marktäkt som 

sträcker sig till grundvattnets skyddsskikt fordrar utöver marktäktstillstånd även tillstånd enligt vattenlagen. 

Dessutom fordrar iståndsättning tillsyn för att verksamheten ska bedrivas på överenskommet sätt. Tillsyn är 

nödvändig i synnerhet för att aktiviteter i området med ett tunt skyddsskikt utgör en större risk än vanligt för 

grundvattnets kvalitet och kvantitet. I området med det tunnare skyddsskiktet bör särskild uppmärksamhet 

fästas på att eftervården inte hotar grundvattnets kvalitet och kvantitet. Den stora nyttan med modellen är att 

som slutresultat minskar risken som grundvattnets kvalitet och kvantitet i täktområdet utsätts för när 

grundvattenytan täcks över. 

I diskussionen som fördes i projektets styrgrupp konstaterades att det bör dras en riksomfattande för 

ibruktagning av modellen. Det torde vara möjligt att återvända till ärendet om det finns ett lämpligt projekt som 

kan fungera som pilotprojekt.  

 

7.2 Meddelande om avslutad täktverksamhet och ansökan om fortsatt tillstånd 

före marktäktstillståndet går ut 

Under fältbesöken som gjordes i projektet observerades att det var mycket vanligt att området inte var 

eftervårdat. Vikten av tillsyn framhävs när marktäktstillståndets giltighetstid håller på att gå ut för att 

täktområdet ska eftervårdas i enlighet med marktäktstillståndet. Utöver bristerna i tillsyn har det i NTM-

centralen i Södra Österbottens verksamhetsområde uppstått en verksamhetskultur, då man drar ut på 

eftervården genom att lämna området i lagrings- och husbehovsanvändning. Som en lösning på detta framtogs 

en verksamhetsmodell, enligt vilken verksamhetsutövaren i god tid (6–12 mån.) före marktäktstillståndet går 

ut meddelar huruvida han har för avsikt att fortsätta marktäkten eller stänga området. En anmälan om 

fortsättnings- eller nedläggningsavsikterna i god tid skulle kunna stöda tillsynsmyndighetens roll. 
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Denna praxis skulle sannolikt minska antalet områden där eftervårdsåtgärderna är bristfälliga när 

tillståndstiden går ut. Om eftervården sköts när tillståndet går ut, skulle man inte behöva fundera på i vilken 

utsträckning verksamhet kan bedrivas efter att tillståndet har gått ut. Negativt är den begreppsmässiga 

otydligheten när marktäktstillståndet inte längre automatiskt berättigar till marktäkt tills att tillståndet går ut. Det 

är också möjligt att verksamhetsutövaren meddelar att han söker nytt tillstånd eller förlängning av tillståndets 

giltighetstid, men ändå inte lämnar in en ansökan, varvid situationen fortsätter på samma sätt som förut. Denna 

praxis skulle innebära en betydande ändring av verksamhetssättet, vilket skulle kräva en riksomfattande 

linjedragning innan den tas i bruk.  

 

8 Slutledningar 

Brister i eftervården konstaterades vara tämligen vanliga. De flesta objekten hade dock brister bara till en viss 

del och objekt som inte alls hade eftervårdats var förhållandevis få. Eftervårdsåtgärder som är de viktigaste 

med avsikt på säkerhet och allmän snygghet, dvs. uppstädning och utformning, hade verkställts bäst. Däremot 

var det sämre med sådana åtgärder som syftar till att återställa växtligheten (skyddande växtbeklädnad och 

beskogning). Dessa åtgärder är särskilt viktiga i grustäktsområden som ligger i grundvattenområden, eftersom 

utspridning av ytmaterial som innehåller humus gör att det snabbare bildas ett jordskikt som är viktigt med 

avsikt på grundvattenskyddet. Utspridning av ytmaterial påskyndar också utbredningen av växtlighet i området 

och förbättrar växternas levnadsförhållanden, vilket utöver landskapsbilden även har positiv effekt i fråga om 

att minska erosion och hålla kvar skadliga ämnen.  

De begränsade resurserna konstaterades vara en viktig aspekt som försämrar tillsynen, eftersom övervakarna 

även har många andra tillsynsobjekt. Tidigare övervakades marktäktstillstånden i kommunerna huvudsakligen 

av byggnadsinspektörerna, men genom lagändringen 7/2016 övergick tillsynen till miljöskyddsmyndigheterna. 

I vissa kommuner ligger tillsynsansvaret ändå i praktiken fortsättningsvis hos byggnadsinspektörerna. 

Överföringen av tillsynsansvaret medförde en del utmaningar under projektets förlopp, eftersom de nuvarande 

tillsynsmyndigheterna nödvändigtvis inte hade övervakat marktäktstillstånd som gått ut under tiden som de 

har varit giltiga. Fall som vid fältgranskningarna konstaterats ha krävt åtgärder av tillsynsmyndigheten kunde 

trots detta skötas i gott samförstånd. Under projektets förlopp erhölls antydningar om att överföring av 

tillsynsansvaret skulle ha haft positiva effekter för grundvattenskyddet. I lagändringen  koncentrerades även 

tillsynsuppgifterna enligt marktäktslagen till samma kommunala myndighet som tillståndsuppgifterna enligt 

marktäktslagen, vilket gör den kommunala myndighetens behörighet tydligare.  

I fråga om det geografiska informationsmaterialet konstaterades att Höjdmodell 2 m som grundar sig på 

laserpejlig ger mycket användbart material för tillsyn av täktdjupet. Problemet är dock att materialet uppdateras 

långsamt, dvs. uppdateringar görs inte varje år. Om materialet uppdateras snabbare i framtiden, blir 

höjdmodellens användbarhet för tillsyn av täktverksamheten bättre. Redan idag låter en del av de största 

företagen som bedriver marktäkt laserpejla sina täktområden varje år, men metoden används inte i 

myndighetstillsyn. 
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9 Åtgärdsrekommendationer 

 Beslut om marktäktstillstånd inklusive tillståndsbestämmelser, planritningar och beskrivningar till 

täktplanen bör skickas elektroniskt till tillsynsmyndigheten enligt marktäktslagen (kommunen och 

staten). 

 När verksamhetsutövaren förpliktas att kontrollera grundvattenståndet och/eller kvaliteten, bör det 

yrkas på att resultaten skickas till kommunens och statens tillsynsmyndighet varje år, inte bara skilt på 

begäran. 

 Faställande av skyddsskikt och således bör lägsta tillåtna täktnivå grunda sig på grundvattenytans 

högsta uppmätta eller uppskattade höjdnivå, som kan variera i olika delar av täktområdet. 

 Det är mycket viktigt att resultaten från mätningar av grundvattenytan och grundvattenkvaliteten samt 

rörkorten för nya observationsrör skickas till tillsynsmyndigheten enligt marktäktslagen. 

 Det är bra att granska täktområdena varje år för att kunna ingripa i eventuella försummelser i tid. 

Granskning är särskilt viktig när giltighetstiden för tillståndet är på väg att upphöra. 

 I slutinspektionen bör man absolut besöka täktområdet på plats för att konstatera hur eftervården har 

verkställts. I samband med slutinspektionen bör mätningen av täktområdets bottennivå i ett officiellt 

höjdsystem tillställas tillsynsmyndigheten i syfte att övervaka att täktnivån överensstämmer med 

tillståndet. 

 Informeringen om kriterierna, anvisningarna och anmälningsplikten för husbehovstäkt bör vara aktiv.   

10 Till slut 

Det är en utmaning att förena marktäkt och grundvattenskydd. De obetydliga grusreserverna i Södra 

Österbotten och Österbotten är koncentrerade till samma förekomster som samhällets vattenuttag, vilket 

betyder att grundvattenskyddet och tillsyn av att tillståndsvillkoren efterföljs är ytterst viktigt. I SOKKA1-

projektet observerades att tillståndet i fråga om eftervården av grustäktsområden allmänt taget är dåligt och 

detta har väckt frågor om nivån på tillsynen av grustäkt, hur tillståndsvillkoren följs, borde bättre anvisningar 

ges om marktäkt och hur tillsynen kan effektiveras och hur den borde riktas. I  SOKKA2-projektet observerades 

å andra sidan att tillståndsvillkoren hade verkställts dåligt i genomsnitt och det fann tydliga brister i fråga om 

eftervården. Särskilt bekymmersamt var att i nästan hälften av utredningsobjekten i SOKKA2-projektet hade 

marktäkten sträckt sig nedanför den lägsta tillåtna täktnivån. Bristfällig tjocklek på skyddsskikten utgör en 

betydande risk för grundvattnet. Syftet med denna undersökning, SOKKA3-projektet, var att ytterligare utreda 

hur eftervården har verkställts och att söka och utveckla verksamhetsmodeller i syfte att effektivera tillsynen 

av marktäkten. 

Såsom även i SOKKA2-projektet, visade även SOKKA3-undersökningen uppenbara brister i tillsynen, 

eftersom det var förhållandevis sällsynt med områden som eftervårdats i enlighet med tillståndsvillkoren. 

Tillräcklig tillsyn skulle också göra tidigt ingripande i avvikelser från tillståndsbestämmelserna möjligt, varvid 

situationen vanligen är lättare att återställa. Trots bristfällig eftervård, beskogas områdena vanligen ganska 

bra även naturligt, men tillräcklig skyddstjocklek och snabb utveckling av växtligheten är nödvändigt med avsikt 
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på grundvattenskyddet. I detta projekt har inte undersökts om marktäkten gick under den lägsta tillåtna 

täktnivån, så till denna del kan resultaten inte jämföras med resultaten i SOKKA2-projektet. I projektet 

observerades också ett tydligt behov av att informera om kriterierna och anvisningarna för husbehovstäkt, 

eftersom problem i anslutning till husbehovstäkt konstaterades vara mycket vanliga på grund av att åsarna i 

Österbotten är grunda och grundvattnet ligger nära markytan.  

Marktäkt på ett sätt som skyddar grundvattnet är till allas fördel. Att bryta mot villkoren i marktäktstillståndet är 

en risk för grundvattnet och det är viktigt att följa tillståndsvillkoren om man vill fortsätta täktverksamheten i 

grundvattenområden. Marktäkt enligt tillståndsvillkoren borde vara ett gemensamt mål för såväl den som 

bedriver marktäkt, markägaren, kommunen som NTM-centralen. På så sätt kan även framtida marktäkt 

bedrivas så att grundvattnets kvalitet inte äventyras. 
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Bilaga 1: Förteckning över SOKKA-klassificerade områden i projektkommunerna 1(9)

Grundvattenområdets 

namn

Grundvatten-

områdets nr

Grund-

vatten-

områdets 

klass

Grustäkt-

sområdets 

nr

Efter-

vårds-

situa-

tionen 

2007

Istånd-

sättnings-

behov 

2007

Marktäkts-

tillståndet 

giltigt/gått 

ut (tomt = 

ej tillstånd)

Areal 

(ha)

Efter-

vårds-

situa-

tionen 

2017

Istånd-

sättnings-

behov 

2017

Tilläggsbestämning 2007, 

2012-2013 , 2017

Observationer 2007, 2012-2013 , 2017

Eftervårdssituation: 1 = eftervårdat, 2 = delvis eftervårdat, 3 = utformat, 4 = inte eftervårdat, 5 = i bruk

Iståndsättningsbehov: 1 = stort, 2 = måttligt, 3 = obetydligt/inget behov, 4 = marktäktstillståndet är i kraft

STORÅ

Hurttakangas 1015105 I 1 3 3 1,80 3 3 beskogat

Hurttakangas 1015105 I 2 3 3 2009 0,86 3 3 beskogat (delvis) mopedkörning, eventuellt husbehovstäkt, lagerhögar

Järvimäki A 1015112 A I 1 4 3 1,69 4 3 beskogas branta slänter, skjutning

Jätinmäki 1015115 II 1 2 3 2004 7,84 2 3 beskogas husbehovstäkt (flera gropar för olika substanser), skrot

Jätinmäki 1015115 II 2 4 3 0,44 4 3 husbehovstäkt branta slänter, skjutning

Kaskelankangas A 1015106 A II 1 4 3 2,94 4 3 husbehovstäkt, vertikal vägg, branta slänter, delvis beväxt

Kaskelankangas A 1015106 A II 2 4 3 0,95 4 3 beskogas (delvis) små lagerhögar, oljegrus

Kaskelankangas A 1015106 A II 3 4 2 1,53 4 2 husbehovstäktområde en damm har bildats, osnyggt område, stubbar m.m.

Kaskelankangas A 1015106 A II 4 4 3 0,47 4 3 beskogat

Kaskelankangas A 1015106 A II 5 0,97 4 3 beskogat

Korkiaharju 1015108 II 1 3 2 1999 2,45 4 1 damm, husbehovstäkt till stor del hård botten, otillräckligt skyddsskikt, osnyggt område

Korkiaharju 1015108 II 2 2 3 2001 1,59 4 3 beskogas lagerhögar

Kärjenkoski B 1015151 B II 1 5 4 2009 2,98 1 3 beskogas mopedkörning

Kärjenkoski A 1015151 A I 3 0,23 4 3 branta slänter, inte beväxt, eventuellt husbehovstäkt

Lakiakangas 1015103 I 1 2 3 2005 1,89 2 3 beskogas eventuellt husbehovstäkt, 2 grunda dammar, delvis fuktig botten, skjutning

Lakiakangas 1015103 I 2 4 3 0,69 2 3 beskogas (delvis) dammar eventuellt husbehovstäkt

Paattikangas 1015110 II 1 4 2 0,15 4 3 beskogas fuktig botten, eventuellt husbehvostäkt

Paattikangas 1015110 II 2 3 3 0,79 3 3 beskogat mopedkörning

Paattikangas 1015110 II 3 4 3 2005 6,57 4 3 beskogas (delvis) eventuellt husbehovstäkt, skjutning, mopedkörning/bilkörning

Paattikangas 1015110 II 4 3 3 2019 1,42 5 4

Paattikangas 1015110 II 5 4 3 1996 0,75 4 3 beskogas stenig terräng

Paattikangas 1015110 II 6 4 3 2,68 4 3 beskogas delvis fuktig botten

Penttilänkangas 1015118 II 1 4 2 2009 3,38 4 3 beskogas (delvis) lagerhögar, steniga delar inte beväxta

Penttilänkangas 1015118 II 2 2 3 2001 1,89 2 3 beskogat

Penttilänkangas 1015118 II 3 4 2 0,87 4 2 gölar, fuktig botten

Penttilänkangas 1015118 II 4 2019 3,32 5 4

Penttilänkangas 1015118 II 5 4 1 damm stubbar, vattenväxter, alger

Riitakangas 1015111 I 1 4 3 0,51 4 3 husbehovstökt beskogas

Riitakangas 1015111 I 2 3 3 1993 2,97 3 3 beskogas husbehovstäkt, stenig terräng, stubbar

Rimpikangas A 1015102 A I 1 4 3 1992 0,69 4 3 beskogat stenig terräng

Rimpikangas A 1015102 A I 2 4 3 1994 1,32 4 3 beskogas stenig terräng

Rimpikangas A 1015102 A I 3 4 2 1997 9,06 4 3 beskogas (delvis) stenhögar, mopedkörning

Rimpikangas B 1015102 B II 4 3 2 1,33 3 3 beskogas (delvis) delvis fuktig botten

Rimpikangas B 1015102 B II 5 3 3 0,93 3 3 beskogat mopedkörning

Rimpikangas B 1015102 B II 6 4 3 0,24 4 3 husbehovstäktområde osnyggt område, jordbruksmaskiner

Rimpikangas B 1015102 B II 7 5 4 2018 10,03 5 4

Rimpikangas B 1015102 B II 8 3 3 2020 3,45 5 4

Rimpikangas B 1015102 B II 9 5 4 2010 1,27 3 3 mopedkörning, inte beväxt

Rimpikangas B 1015102 B II 10 4 3 0,23 4 3 beskogat

Rimpikangas A 1015102 A I 11 0,18 4 3 lagerhög, inte beväxt

Ristikangas A 1015104 A I 1 4 3 2,04 4 3 husbehovstäktormåde stenig terräng, på väg att växa/beskogas

Ristikangas A 1015104 A I 2 4 2 1,70 4 2 husbehovstäktormåde branta höga slänter, på väg att få växter

Sarvikangas A 1015101 A II 1 4 3 1,50 4 3 beskogat

Sarvikangas A 1015101 A II 2 4 3 18,79 4 3 beskogat
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Grundvattenområdets 

namn

Grundvatten-

områdets nr

Grund-

vatten-

områdets 

klass

Grustäkt-

sområdets 

nr

Efter-

vårds-

situa-

tionen 

2007

Istånd-

sättnings-

behov 

2007

Marktäkts-

tillståndet 

giltigt/gått 

ut (tomt = 

ej tillstånd)

Areal 

(ha)

Efter-

vårds-

situa-

tionen 

2017

Istånd-

sättnings-

behov 

2017

Tilläggsbestämning 2007, 

2012-2013 , 2017

Observationer 2007, 2012-2013 , 2017

Eftervårdssituation: 1 = eftervårdat, 2 = delvis eftervårdat, 3 = utformat, 4 = inte eftervårdat, 5 = i bruk

Iståndsättningsbehov: 1 = stort, 2 = måttligt, 3 = obetydligt/inget behov, 4 = marktäktstillståndet är i kraft

STORÅ

Sarvikangas A 1015101 A II 3 4 2 9,59 4 1 damm osnyggt område, husbehovstäkt, otillräcklig skyddsskiktstjocklek

Sarvikangas A 1015101 A II 7 0,41 4 3 beskogas

Sarvikangas A 1015101 A II 8 2024 1,83 5 4

Sarvikangas A 1015101 A II 9 1991 0,56 2 3 beskogas stenig terräng

Sarvikangas B 1015101 B II 4 4 3 1999 0,56 4 3 beskogas

Sarvikangas B 1015101 B II 5 4 3 0,14 4 3 beskogat

Sarvikangas B 1015101 B II 6 0,34 4 3 knapphändig växtlighet, eventuellt husbehovstäkt

Sarvikangas B 1015101 B II 10 0,19 4 3 beskogas

Sarvikangas B 1015101 B II 11 0,06 4 3 påväg att få växter

Sarvikangas B 1015101 B II 12 0,08 4 1 husbehovstäkt, damm

Sarvikangas A 1015101 A II 13 0,61 5 4

Sarvikangas B 1015101 B II 14 0,04 4 3 beskogas
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Grundvattenområdets 

namn

Grundvatten-

områdets nr

Grund-

vatten-

områdets 

klass

Grustäkt-

sområdets 

nr

Efter-

vårds-

situa-

tionen 

2007

Istånd-

sättnings-

behov 

2007

Marktäkts-

tillståndet 

giltigt/gått 

ut (tomt = 

ej tillstånd)

Areal 

(ha)

Efter-

vårds-

situa-

tionen 

2017

Istånd-

sättnings-

behov 

2017

Tilläggsbestämning 2007, 

2012-2013 , 2017

Observationer 2007, 2012-2013 , 2017

Eftervårdssituation: 1 = eftervårdat, 2 = delvis eftervårdat, 3 = utformat, 4 = inte eftervårdat, 5 = i bruk

Iståndsättningsbehov: 1 = stort, 2 = måttligt, 3 = obetydligt/inget behov, 4 = marktäktstillståndet är i kraft

KAUHAVA

Ekokangas 1000452 I 3 4 2 0,05 4 2 damm mycket grund

Ekokangas 1000452 I 5 4 1 1,63 4 1 damm närhet till skjutbanans område, delvis beväxta

Ekokangas 1000452 I 6 0,72 4 3 beskogat vattentäktområde

Ekokangas 1000452 I 7 0,10 4 3 beskogat

Haarakangas-

Mustaisnevankangas
1000406

I 4 4 2 0,43 4 2 husbehovstäktområde bildats en damm, grund

Haarakangas-

Mustaisnevankangas
1000406

I 5 4 2 0,14 4 2 husbehovstäktområde bildats en damm, klart vatten

Haarakangas-

Mustaisnevankangas
1000406

I 7 4 2 0,24 4 2 husbehovstäktområde grund damm, igenväxning, området i övrigt beskogat

Haarakangas-

Mustaisnevankangas
1000406

I 8 4 2 0,05 4 2 husbehovstäktområde bildats en damm, alger

Haarakangas-

Mustaisnevankangas
1000406

I 9 4 2 0,17 4 2 damm växtlighet, alger

Haarakangas-

Mustaisnevankangas
1000406

I 10 4 2 5,49 4 2 damm vidsträckt område , delvis beskogat, grund damm, husbehovstäkt

Haarakangas-

Mustaisnevankangas
1000406

I 11 4 2 1,37 4 3 beskogat delvis fuktig botten

Haarakangas-

Mustaisnevankangas
1000406

I 13 0,04 4 3 husbehovstäktområde bildats en vattengrop, otillräcklig skyddsskikttjocklek

Haarakangas-

Mustaisnevankangas
1000406

I 14 0,54 4 3 beskogat fuktig botten

Haarakangas-

Mustaisnevankangas
1000406

I 16 0,09 4 3 beskogat

Haarakangas-

Mustaisnevankangas
1000406

I 17 0,09 4 3 damm grund damm, delvis fuktig botten

Haarakangas-

Mustaisnevankangas
1000406

I 18 0,02 4 3 damm husbehovtäkt

Haarakangas-

Mustaisnevankangas
1000406

I 19 0,01 4 3 husbehovstäktområde fuktig botten

Haaruskangas 1000405 I 1 4 2 0,11 4 2 damm ingen väg fram, växtlighet

Haaruskangas 1000405 I 2 4 2 0,14 4 2 husbehovstäktområde bildats en damm

Haaruskangas 1000405 I 3 4 2 0,14 4 2 husbehovstäktområde bildats en damm, växtlighet

Haaruskangas 1000405 I 4 4 1 0,96 4 2 dammar dammarna grunda, växttäckta, området i övrigt beskogat

Haaruskangas 1000405 I 5 3 1 1,54 3 0 damm rekreationsanvändning, känns naturligt

Haaruskangas 1000405 I 6 4 1 1,05 4 0 dammar stränderna beskogade, den lilla dammen i söder kan fyllas ut

Haaruskangas 1000405 I 7 4 1 0,77 3 0 damm stränderna beskogade, känns naturligt, den norra delen täckt med växter

Haaruskangas 1000405 I 8 4 1 0,71 4 1 damm stränderna beskogade, känns naturligt

Haaruskangas 1000405 I 9 3 1 0,72 3 0 damm vattentäktområde försett med stängsel

Haaruskangas 1000405 I 10 4 1 0,15 4 1 damm alger

Haaruskangas 1000405 I 11 4 1 0,56 4 1 damm växtlighet, grunt

Haaruskangas 1000405 I 13 4 2 2002 1,41 3 2 dammar osnyggt ormåde, mopedkörning, dammarna mycket grunda

Haaruskangas 1000405 I 14 4 2 1,00 4 2 dammar grunda, beväxta, området i övrigt beskogat

Haaruskangas 1000405 I 21 4 1 3,98 4 1 dammar gruvområde, delvis fuktig botten, området i övrigt beskogat
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Grundvattenområdets 

namn

Grundvatten-

områdets nr

Grund-

vatten-

områdets 

klass

Grustäkt-

sområdets 

nr

Efter-

vårds-

situa-

tionen 

2007

Istånd-

sättnings-

behov 

2007

Marktäkts-

tillståndet 

giltigt/gått 

ut (tomt = 

ej tillstånd)

Areal 

(ha)

Efter-

vårds-

situa-

tionen 

2017

Istånd-

sättnings-

behov 

2017

Tilläggsbestämning 2007, 

2012-2013 , 2017

Observationer 2007, 2012-2013 , 2017

Eftervårdssituation: 1 = eftervårdat, 2 = delvis eftervårdat, 3 = utformat, 4 = inte eftervårdat, 5 = i bruk

Iståndsättningsbehov: 1 = stort, 2 = måttligt, 3 = obetydligt/inget behov, 4 = marktäktstillståndet är i kraft

KAUHAVA

Haaruskangas 1000405 I 22 4 1 2,11 4 1 damm växtlighet, alger, stränderna beskogade

Haaruskangas 1000405 I 23 0,26 4 3 fuktig botten, liten damm, skräp

Haaruskangas 1000405 I 24 0,62 4 3 beskogat

Haaruskangas 1000405 I 25 0,36 3 3 beskogat

Haaruskangas 1000405 I 26 0,05 3 3 damm grund, beväxt

Murheeton 1000402 I 1 4 2 0,96 4 2 dammar grund, näckrosor, brunt vatten 

Murheeton 1000402 I 2 4 2 0,37 4 2 damm brunt vatten, växtlighet

Murheeton 1000402 I 3 4 2 0,37 4 2 damm en del av området försumpat, brunt vatten, växtlighet och alger

Murheeton 1000402 I 4 4 2 0,36 4 2 damm grunt, växtlighet

Murheeton 1000402 I 5 4 2 0,34 4 2 damm grunt, växtlighet

Murheeton 1000402 I 6 4 2 0,09 4 2 damm växter imkanten, grund botten

Murheeton 1000402 I 7 4 2 0,24 4 2 damm grunda, beväxta

Murheeton 1000402 I 8 4 2 0,05 4 3 fuktig botten

Murheeton 1000402 I 9 4 3 0,31 4 2 damm grund, växtlighet, delvis fuktig botten

Murheeton 1000402 I 10 4 2 0,15 4 3 fuktig botten, liten grund damm

Murheeton 1000402 I 11 4 1 0,61 4 1 damm växtlighet, brunt vatten

Murheeton 1000402 I 13 4 1 0,12 4 2 damm grund, växtlighet, eventuellt husbehovtäkt

Murheeton 1000402 I 14 4 1 0,32 4 1 damm växtlighet, brunt vatten

Murheeton 1000402 I 15 4 1 0,29 4 1 damm matala, kasvillisuutta

Murheeton 1000402 I 16 4 1 0,13 4 2 damm grund, igenväxning, en del av området utan växtlighet, lagerhögar

Murheeton 1000402 I 17 4 2 0,30 4 2 damm dammen nästan igenväxt

Murheeton 1000402 I 22 2,40 4 3 husbehovstäktområde närhet till vattentäkt, i övrigt beskogat, ställvis fuktig botten

Murheeton 1000402 I 23 0,24 4 3 beskogas delvis fuktig botten

Murheeton 1000402 I 24 0,97 4 3 beskogat

Nahkala B 1023301 B II 1 4 1 1,48 4 2 deponerad jord, mi övrigt beskogad, delvis fuktig botten

Nahkala A 1023301 A I 5 4 1 2005 46,23 4 1 dammar otillräcklig skyddsskikttjocklek, delvis beskogad, vidsträckt område, ställvis avfall

Nahkala A 1023301 A I 6 5 4 2012 6,86 1 0 dammar rekreationsanvändning

Nahkala A 1023301 A I 8 1,86 3 0 damm

Nahkala A 1023301 A I 9 2,33 5 4 dammar

Nahkala A 1023301 A I 10 0,18 3 3 damm rekreationsanvändning

Nahkala A 1023301 A I 11 0,16 4 3 beskogat

Nahkala A 1023301 A I 12 0,20 4 3 beskogat

Pelkkikangas 1023351 II 1 4 2 1,49 3 2 damm växtlighet, utfyllnad möjlig, grund damm, delvis fuktig botten, beskogas

Pelkkikangas
1023351

II 3 5 4 2009 10,90 3 2 dammar beskogas delvis , lagerhögar , området används eventuellt för lagring, rekreationsanvändning

Pelkkikangas 1023351 II 4 3 2 1994 1,36 3 2 damm brunt vatten, växtlighet i dammen, utfyllnad möjlig, området beskogas i övrigt

Pelkkikangas 1023351 II 5 4 2 2005 1,67 4 2 damm området till stor del på väg att beskogas, växtlighet i dammen

Pelkkikangas 1023351 II 6 4 2 1,41 4 2 damm växtlighet, brunt vatten, området i övrig beskogat

Pelkkikangas 1023351 II 7 4 2 2,09 4 2 dammar beskogat, brunt vatten i dammen, osnyggt

Pelkkikangas 1023351 II 8 4 2 2,46 4 2 dammar beskogat, khusbehovstäkt (branta slänter), växtlighet i dammarna

Pelkkikangas 1023351 II 9 0,12 4 3 beskogat liten vattengrop

Puisaari 1000403 I 2 4 1 2,71 4 1 dammar rekreationsanvändning, eventuellt husbehovstäkt

Pöyhösenkangas B 1097151 B I 5 4 1 2,21 4 1 dammar stränderna beskogade, växtlighet, alger

Pöyhösenkangas B 1097151 B I 6 4 1 2,40 4 1 damm stränderna beskogade, växtlighet
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Grundvattenområdets 

namn

Grundvatten-

områdets nr

Grund-

vatten-

områdets 

klass

Grustäkt-

sområdets 

nr

Efter-

vårds-

situa-

tionen 

2007

Istånd-

sättnings-

behov 

2007

Marktäkts-

tillståndet 

giltigt/gått 

ut (tomt = 

ej tillstånd)

Areal 

(ha)

Efter-

vårds-

situa-

tionen 

2017

Istånd-

sättnings-

behov 

2017

Tilläggsbestämning 2007, 

2012-2013 , 2017

Observationer 2007, 2012-2013 , 2017

Eftervårdssituation: 1 = eftervårdat, 2 = delvis eftervårdat, 3 = utformat, 4 = inte eftervårdat, 5 = i bruk

Iståndsättningsbehov: 1 = stort, 2 = måttligt, 3 = obetydligt/inget behov, 4 = marktäktstillståndet är i kraft

KAUHAVA

Pöyhösenkangas B 1097151 B I 7 4 2 1,36 4 3 beskogat stenhög, deponerad jord, ris/röjningsavfall

Pöyhösenkangas B 1097151 B I 11 4 2 0,33 3 2 damm dammen är på väg att växa igen

Pöyhösenkangas B 1097151 B I 13 4 2 0,39 4 2 damm växtlighet

Pöyhösenkangas C 1097151 C II 17 4 2 2,48 4 2 dammar delvis täckt av växtlighet, dammarna är grunda

Pöyhösenkangas C 1097151 C II 18 4 2 0,08 4 2 damm grund, växtlighet

Pöyhösenkangas C 1097151 C II 19 4 2 0,13 4 3 damm dammarna grunda, området beskogas i övrigt

Pöyhösenkangas C 1097151 C II 20 4 2 1,02 4 2 damm grunda, manganfällning på ytan

Pöyhösenkangas C 1097151 C II 21 4 2 1,39 4 2 dammar grunda, växtlighet, järnfällning

Pöyhösenkangas C 1097151 C II 28 3 2 0,65 3 2 beskogas otillräckligt skyddsskikttjocklek, vattning botten, växtlighet

Pöyhösenkangas A 1097151 A I 29 0,18 4 3 beskogat

Pöyhösenkangas B 1097151 B I 30 0,31 4 3 beskogat

Pöyhösenkangas B 1097151 B I 31 0,13 4 3 beskogat

Pöyhösenkangas B 1097151 B I 32 0,15 4 3 beskogat

Pöyhösenkangas B 1097151 B I 33 0,07 4 3 beskogat

Pöyhösenkangas C 1097151 C II 34 0,75 4 3 beskogat

Saunakangas 1000453 II 3 4 2 0,40 3 2 dammar eventuellt husbehovstäkt

Saunakangas 1000453 II 4 4 2 0,12 4 2 damm stenhög, växtlighet

Saunakangas 1000453 II 6 4 2 0,10 4 2 damm beväxt

Saunakangas 1000453 II 7 3 2 2003 2,39 3 0 dammar östra dammen kan fyllas ut, lagerhög

Saunakangas 1000453 II 8 4 2 2003 2,44 3 0 dammar små dammar kan fyllas ut, vissa har växtlighet, körning med fyrhjuling, gammal maskin

Saunakangas 1000453 II 10 4 2 2003 2,22 3 0 dammar

Saunakangas 1000453 II 11 0,10 4 2 damm alger

Saunakangas 1000453 II 12 0,10 4 0 damm rekreationsanvändning

Sorvarinkangas
1023306

II 1 4 1 2009 34,97 4 1 dammar osnygg, skrot, snårskog, stående döda träd i dammen, lagerhög, en del av dammarna beväxta

Sorvarinkangas 1023306 II 2 4 2 0,58 4 2 dammar växtlighet, området delvis försumpat, området i övrigt beskogat

Sorvarinkangas 1023306 II 3 2,37 4 2 damm grund, stående döda träd, området i övrigt beskogat

Sudenportti
1000401

I 6 4 1 1,67 4 1 husbehovstäktområde bildats dammar, området delvis beskogat, dammarna grunda och beväxta, delvis fuktig botten

Sudenportti 1000401 I 8 0,35 4 2 damm fuktig botten, igenväxt damm, området i övrigt beskogat

Sudenportti 1000401 I 9 0,24 4 2 damm fuktig botten, igenväxning, området i övrigt beskogat

Sudenportti 1000401 I 10 1,12 4 3 beskogat

Sudenportti 1000401 I 11 0,06 4 3 beskogat

Sudenportti 1000401 I 12 0,95 4 3 beskogat ställvis fuktig botten, vattengropar, eventuellt husbehovtäkt

Änttikangas 1028101 I 2 2 3 4,28 2 0 damm

Änttikangas 1028101 I 3 4 2 1,32 4 2 damm delvis mycket grund, naturliknande

Änttikangas 1028101 I 10 3 2 1,99 3 2 dammar grunda, utfyllad möjlig, området i övrigt beskogat, igenväxning

Änttikangas 1028101 I 11 3 2 0,47 3 2 dammar grunda, utfyllnad möjlig, växtlighet och alger, området i övrigt beskogat

Änttikangas
1028101

I 12 3 2 0,49 3 2 dammar

grunda, utfyllnad möjlig, växtlighet och alger, brunt vatten, husbehovstäkt, området delvis 

beskogat

Änttikangas 1028101 I 13 4 2 0,26 4 2 dammar grunda, utfyllnad möjlig, växtlighet och alger, området delvis beskogat

Änttikangas 1028101 I 15 4 2 1,39 4 3 beskogas otillräcklig skyddsskikttjocklek, mopedkörning
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Grundvattenområdets 

namn

Grundvatten-

områdets nr

Grund-

vatten-

områdets 

klass
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Eftervårdssituation: 1 = eftervårdat, 2 = delvis eftervårdat, 3 = utformat, 4 = inte eftervårdat, 5 = i bruk

Iståndsättningsbehov: 1 = stort, 2 = måttligt, 3 = obetydligt/inget behov, 4 = marktäktstillståndet är i kraft

KRISTINESTAD

Isomäki 1028752 I 1 3 2 2016 8,99 2 2 beskogat i kanterna hård botten, lerduveskutning har bedrivits , beskogas delvis, vattentäkt

Isomäki 1028752 I 2 3 3 1,47 3 3 beskogas stenig terräng, branta slänter

Isomäki 1028752 I 3 5 4 2016 7,90 4 2 stenig terräng, skrot, beskogas delvis

Isomäki 1028752 I 4 5 4 2014 3,55 4 2 stenig terräng, skrot, branta slänter, beskogas delvis

Isomäki 1028752 I 7 4 2 2005 1,28 4 3 beskogas finsubstans, osnyggt, branta slänter

Isomäki 1028752 I 9 0,87 4 3 damm grund, området i övrigt beskogat, eventuell rekreatinosanvändning

Kallträskinkangas 1028702 I 1 4 1 0,11 4 1 damm grund, växtlighet, alger, skräp

Kallträskinkangas 1028702 I 2 4 3 1,15 4 3 beskogat litet husbehovstäktområde, trädhögar, skräp

Kallträskinkangas 1028702 I 8 4 3 2004 6,45 4 3 beskogat delvis branta slänter, hög med avfallsjord, skräp, skrot, asfalt, litet husbehovstäktområde

Kallträskinkangas 1028702 I 9 0,27 4 3 beskogat

Kallträskinkangas 1028702 I 10 0,08 4 3 beskogat

Kallträskinkangas 1028702 I 11 0,36 3 3 damm alger, delvis fuktig botten, området i övrigt beskogat

Korsbäck 1028703 I 6 5 4 2016 6,06 4 1 marktäkt, lagerhögar,jbranta slänter

Korsbäck 1028703 I 7 5 4 2016 1,45 4 3 branta slänter, elstolpe i gropen

Paarmanninvuori 1028751 I 1 4 2 0,92 4 3 beskogat osnyggt område, delvis beskogat, dammar och våtmarken

Paarmanninvuori
1028751

I 2 4 1 2004 15,00 4 2

osnyggt område, branta slänter, hård botten, skrot, 2 oljefläckar på marken, diket i skiktet med 

hängande grundvatten, delvis beskogat, motocross-körning

Paarmanninvuori 1028751 I 3 3 3 0,64 3 3 beskogas

Paarmanninvuori 1028751 I 4 3 3 0,98 3 3 beskogat

Paarmanninvuori 1028751 I 5 3 3 0,19 3 3 dammen igenväxt

Paarmanninvuori 1028751 I 6 8,71 4 3 beskogat liten husbehovstäktplats, lagerhög

Paarmanninvuori 1028751 I 7 1,46 4 3 beskogat eventuellt husbehovstäkt

Paarmanninvuori 1028751 I 8 0,29 4 3 beskogat delvis fuktig botten

Paarmanninvuori 1028751 I 9 9,59 4 3 beskogat eventuellt husbehovstäkt
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Grundvattenområdets 

namn

Grundvatten-

områdets nr

Grund-

vatten-

områdets 

klass
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Eftervårdssituation: 1 = eftervårdat, 2 = delvis eftervårdat, 3 = utformat, 4 = inte eftervårdat, 5 = i bruk

Iståndsättningsbehov: 1 = stort, 2 = måttligt, 3 = obetydligt/inget behov, 4 = marktäktstillståndet är i kraft

NYKARLEBY

Bredkangan 1089304 II 2 4 2 0,51 4 2 damm grund, näckrosor, utfyllnad och uppsnyggning av området, naturliknande

Bredkangan 1089304 II 5 4 2 0,08 4 2 husbehovstäktområde bildats en damm, osnyggt område, fuktig botten

Bredkangan 1089304 II 7 3 2 1996 0,53 3 0 damm skrot på stränderna bl.a. grävmaskin,  naturliknande

Bredkangan 1089304 II 8 4 2 0,23 4 2 dammar delvis beskogat, små dammar, beväxt

Bredkangan 1089304 II 13 4 2 0,68 4 2 damm rekreationsanvändning, grund, alger

Bredkangan 1089304 II 16 4 2 0,31 4 3 damm igenväxning, växtlighet

Bredkangan 1089304 II 17 4 2 0,47 4 2 damm grund, växtlighet, igenväxning, lagerhögar

Bredkangan 1089304 II 18 4 2 0,16 4 2 damm grund, växtlighet på stränderna

Bredkangan 1089304 II 19 3 0 2005 5,07 3 0 damm rekreationsanvändning, lagerhögar

Bredkangan 1089304 II 20 4 2 0,18 4 2 damm stränderna igenväxta med gräs, vattenväxtlighet, grumligt vatten

Bredkangan 1089304 II 21 4 2 1,54 4 2 dammar gräsbeväxta, delvis igenväxta, stränderna beskogade, brunt vatten

Bredkangan 1089304 II 22 4 1 0,10 4 2 damm klart vatten, beskogas från stränderna (eventuellt planerade träd), grund damm

Bredkangan 1089304 II 23 0,10 4 3 beskogat

Bredkangan 1089304 II 24 0,29 4 3 beskogat fuktig botten, delvis vatten

Bredkangan 1089304 II 25 0,73 4 2 beskogat gräsbeväxta, delvis igenväxta dammar

Bredkangan 1089304 II 26 0,20 4 2 damm grund, beväxt

Bredkangan 1089304 II 27 0,18 4 2 damm växer igen, deponering av jord, eventuellt husbehovtäkt

Gunnarskangan A 1089351 A I 7 4 2 0,90 3 3 vattentäktområde försett meds tängsel, mopedkörning i omgivningen

Gunnarskangan A 1089351 A I 11 4 2 0,17 4 2 damm utfyllnad möjlig, kanterna gräsbeväxta , eventuellt husbehovstäkt, klart vatten

Gunnarskangan A 1089351 A I 12 4 2 0,09 4 2 damm grumligt vatten, utfyllnad möjlig, kanterna gräsbeväxta , alger

Gunnarskangan A 1089351 A I 14 4 2 0,08 4 2 damm plantskog i kanterna,  liten lagerhög, slänterna växtbeklädda

Gunnarskangan A 1089351 A I 16 4 2 0,72 4 0 damm grumligt vatten, växtlighet, stränderna beskogade

Gunnarskangan A 1089351 A I 18 4 2 0,23 4 2 damm undersökt plats för vattentäkt, klart vatten, stränderna delvis beskogade, liten lagerhög

Gunnarskangan A 1089351 A I 21 1,71 4 2 dammar flera gropar, husbehovstäkt, branta kanter, ställvis fuktig botten, backsvallans bon

Gunnarskangan B 1089351 B I 22 0,55 4 3 damm rekreationsanvändning, brunnar, kontainer

Gunnarskangan B 1089351 B I 23 0,15 4 3 beskogat

Gunnarskangan A
1089351 A

I 24 1,43 4 2 damm

grund, växtlighet, stränderna beskogade, avfall på torr mark (tegel, betong, plåt, isoleringsull, 

tunnor, asfalt)

Gunnarskangan A 1089351 A I 25 0,58 4 3 beskogat avfallsdumpning (trädgårdsavfall, tv, plast)

Gunnarskangan A 1089351 A I 26 0,14 4 3 husbehovstäktområde ställvis branta slänter

Gunnarskangan A 1089351 A I 27 0,15 4 2 damm skräp

Hysalheden 1089301 I 2 4 2 0,51 3 2 damm tämligen grund växtlighet

Hysalheden
1089301

I 3 3 3 2012 1,89 3 2 damm återställande av växtligheten, stängning av området, mopedkörning, ingen växtlighet, "dike"

Hysalheden 1089301 I 5 4 1 1,33 4 1 damm osnygg, grund, växtlighet, stränderna beskogade

Hysalheden 1089301 I 7 3 1 0,70 3 2 damm grund, närhet till tågbanan, utfyllnad möjlig, växtlighet, naturliknande

Hysalheden 1089301 I 8 3 1 2,02 3 0 damm rekreationsanvändning, naturliknande

Hysalheden 1089301 I 9 4 2 1,02 4 3 beskogat

Hysalheden 1089301 I 11 4 1 0,86 4 1 damm grumligt vatten, växtlighet, grund, utfyllnad möjlig

Hysalheden 1089301 I 12 1,07 4 3 beskogat

Hysalheden 1089301 I 13 0,57 4 3 beskogat

Hysalheden 1089301 I 14 0,27 4 3 beskogat

Hysalheden 1089301 I 15 0,24 4 3 beskogat

Hysalheden 1089301 I 16 0,15 4 3 beskogat
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Grundvattenområdets 
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NYKARLEBY

Markby 1089303 I 1 4 2 0,20 4 2 dammar växtlighet, grumligt vatten

Markby 1089303 I 2 4 2 0,07 4 3 dammen är igenväxt, osnyggt område, träavfall

Markby 1089303 I 5 0,21 4 3 damm näckrosor, eventuellt husbehovstäkt

Markby 1089303 I 6 0,86 4 3 damm utfyllnad möjlig, klart vatten, stränderna beskogade, stenhögar, skräp

Marken 1089352 I 1 4 2 0,29 4 3 damm onsyggt område, utfyllnad möjlig

Marken 1089352 I 2 4 2 0,23 4 3 damm brunt vatten, utfyllnad möjlig, stränderna beskogade

Marken
1089352

I 4 4 1 0,49 4 1 damm

närhet till vattentäkt, grund, utfyllnad möjlig, delvis börjat beskogas , järnfällning i den 

sydostligaste dammen, lagerhög, eventuellt husbehovstäkt

Marken 1089352 I 5 0,18 4 2 damm lagerhög, kanterna beväxta, grumligt vatten

Marken 1089352 I 6 0,06 4 2 damm växtlighet, lagerhögar, färsk husbehovstäkt

Palomhedet 1089302 I 6 4 1 0,14 4 1 damm grumligt vatten, växtlighet, utfyllnad möjlig

Palomhedet 1089302 I 8 4 1 0,03 4 2 damm klart vatten, växtlighet

Palomhedet 1089302 I 12 1 0,14 4 3 damm liten damm, annars beskogad

Palomhedet 1089302 I 15 0,19 4 3 beskogat liten damm, delvis besligad, lagerhög

Palomhedet 1089302 I 16 0,44 4 3 beskogat delvis fuktig botten

Palomhedet 1089302 I 17 0,09 4 3 damm eventuellt husbehovstäkt

Soklothedet 1089354 I 2 5 4 2012 2,41 2 0 damm

Soklothedet
1089354

I 3 5 4 2007 6,49 2 0 dammar

gammal maskin på stranden , turkos vatten i dammarna, mycket klart vatten i den södra 

dammen

Soklothedet 1089354 I 8 4 2 0,07 3 3 ingen färsk husbehovstäkt

Soklothedet
1089354

I 15 4 2 19,85 4 1 beskogas (delvis), dammar

otillräckligt skyddsskikttjocklek, mopedkörningen borta, fuktig botten, en del av dammarna är 

grunda och inväxta med gräs,  motocross-körning

Soklothedet 1089354 I 18 0,54 4 2 igenväxt damm

Soklothedet 1089354 I 19 0,74 4 1 damm igenväxt damm
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Grundvattenområdets 
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Eftervårdssituation: 1 = eftervårdat, 2 = delvis eftervårdat, 3 = utformat, 4 = inte eftervårdat, 5 = i bruk

Iståndsättningsbehov: 1 = stort, 2 = måttligt, 3 = obetydligt/inget behov, 4 = marktäktstillståndet är i kraft

VÖRÅ

Hedorna 1094401 I 2 4 2 3,31 4 2 damm området beskogat, utfyllnad av dammen är möjlig

Hedorna
1094401

I 3 4 2 7,89 4 2 dammar vattentäktområde, iståndsättning av dammarna, beskogas, försumpad, ställvis skräp i skogen

Hedorna 1094401 I 4 4 3 0,34 4 3 damm övergödd

Hedorna 1094401 I 9 4 2 16,20 4 2 beskogat dammar, husbehovstäkt, svalbon

Hedorna 1094401 I 11 4 1 5,23 4 1 dammar grunda dammar, utfyllnad möjlig, vattentäktområde, dammarna övergöds

Hedorna 1094401 I 13 4 2 5,06 4 2 beskogad, försumpat område, dammarna igenväxta

Hedorna 1094401 I 17 0,15 4 3 damm nästan igenväxt

Hedorna 1094401 I 18 0,39 4 3 damm växtlighet

Hedorna 1094401 I 19 0,76 4 3 damm igenväxning

Kaurajärvi A 1094451 A I 5 5 4 2008 4,39 1 3 damm naturliknande

Kaurajärvi A 1094451 A I 7 3 2 2,39 3 2 dammar den hårda bottnen får växttäcke, delvis övergödd damm, försumpad botten

Kaurajärvi A 1094451 A I 8 4 2 1,45 4 3 dammar naturliknande

Kaurajärvi A 1094451 A I 9 4 1 8,76 4 0 dammar naturliknande damm, klart vatten

Kaurajärvi A 1094451 A I 10 5 4 2008 3,01 1 3 dammar turkos vatten

Kaurajärvi A 1094451 A I 11 4 2 1,14 4 3 beskogat

Kaurajärvi A 1094451 A I 12 4 2 0,23 4 2 damm osnyggt, området i övrigt beskogat

Kaurajärvi A 1094451 A I 16 5 4 2010 1,49 4 0 damm lagerhögar, övergöds, skrot, området i lagringsbruk

Kaurajärvi A 1094451 A I 17 5 4 2010 2,33 4 0 damm ölagerhögar, klart vatten, lite vattenväxter, kanterna beväxta, skrot, svalbon

Kaurajärvi A 1094451 A I 18 0,34 4 3 beskogat

Kaurajärvi A 1094451 A I 19 1,58 4 2 dammar små dammar övergödda, klart vatten i den stora dammen, svalbon, husbehovstäkt

Kaurajärvi B
1094451 B

I 2 4 1 12,81 4 1 dammar

grunda, utfyllnad möjlig, abeskogad utanför körspåren och dammarna, rekreationsanvändning, 

eventuellt husbehovstäkt

Kaurajärvi B 1094451 B I 20 0,55 4 3

Kaurajärvi B 1094451 A I 21 0,24 4 3 husbehovstäktområde tegel, otillräcklig skyddsskikttjocklek

Kaurajärvi B 1094451 B I 22 0,10 4 3 beskogat fuktig botten

Lakne 1094402 II 2 4 1 1,48 4 1 dammar alger, området i övrigt beskogat

Pensalkangan
1055901

I 1 4 1 0,09 4 1 damm

grumligt vatten, alger, växtlighet, ett smalt näs skiljer dammen från den bredvid liggande -> i 

praktiken omöjlig att iståndsätta

Pensalkangan
1055901

I 8 4 2 0,26 4 2 damm

utfyllnad möjlig, övergöds, ett smalt näs skiljer dammen från den bredvid liggande -> i praktiken 

omöjlig att iståndsätta, beväxt, ser allmänt snyggt ut

Pensalkangan 1055901 I 9 4 2 3,72 4 2 dammar motocross-bana, stängning av området och uppsnyggning, utfyllnad av dammarna

Pensalkangan 1055901 I 10 4 1 0,52 4 0 damm tämligen naturliknande, vattenväxter endast i kanterna, eventuellt djup i mitten

Pensalkangan 1055901 I 19 4 2 0,04 4 3 damm

Svedarskangan-Keskis A 1055952 A II 1 5 0 2009 1,44 3 0 damm rekreationsanvändning

Svedarskangan-Keskis A
1055952 A

II 3 4 2 2005 1,50 4 2 damm

motocross-bana, stängning av området och uppsnyggning, utfyllnad av dammarna, dammen är 

mycket grund och beväxt

Svedarskangan-Keskis A 1055952 A II 4 3 0 2007 3,19 3 0 damm lagerhög, dammen övergödd

Svedarskangan-Keskis A 1055952 A II 5 4 0 2008 3,40 4 0 dammar lagerhög, övergödd

Svedarskangan-Keskis B 1055952 B II 7 4 2 3,48 4 2 dammar lagerhögar, husbehovstäkt, dammarna övergödda
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STORÅ

18154 3461 151-407-5-39 Koivula 2006-2011 Grus och sand 5000 - X Delvis X 1:3 Ok X Delvis X Delvis - -

Uppstädning Utformning Skydds-

skärm

Beskogning Förhindrande 

av nötning
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Uppstädning Utformning Skydds-

skärm

Beskogning Förhindrande 

av nötning

KAUHAVA

17573 2863 233-10-2-659 Haanpää 2002-2012 Grus och sand 44000 Nahkala A I X 6 X Ok X 1:3 Ok X Ok X Ok - -

31318 3722 233-419-12-72 Välikanta 2008-2013 Annat 13000 Murheeton I - 19 - Ok X 1:3 Ok X Delvis X Ok - -

17223 2500 233-10-10-45 Susivuori 2000-2010 Grus och sand 96000 X X Ok X 1:3 Ok X Delvis - - - -

17242 2519 233-403-7-181 Kangas 2000-2010 Bergsmaterial 114000 X X Delvis X Stängsel Ok X Nej - - - -

17405 2688 233-416-1-410 Ylänen 2001-2011 Bergsmaterial 340000 X X Delvis X Stängsel Ok X Delvis - - - -

17477 2763 233-403-9-82 Länsirinne 2002-2011 Grus och sand 40000 X - Ok X 1:3 Ok X Ok X Ok - -

17586 2876 233-415-9-148 Allan 2002-2012 Bergsmaterial 93500 X X Ok X 1:2 Nej X Ok X Ok - -

17860 3162 233-404-7-45 Hautala 2004-2014 Grus och sand 20000 X - Ok - Ok X Ok X Delvis - -

17885 3187 233-429-2-36 Vesterbacka 2004-2014 Grus och sand 35000 - - Nej X 1:1 Ok - Delvis X Delvis - -

17950 3255 233-406-6-99 Hietamäki 2005-2015 Grus och sand 50000 X X Nej X 1:2 Ok - Delvis X Delvis - -

17973 3278 233-416-23-15 Ekokallio 2005-2015 Grus och sand 350000 X X Delvis X Stängsel Nej, 

stängslet i 

dåligt skick

- Ok - Ok X Nej

18050 3356 233-10-4-66 Jokipassi 2005-2010 Annat 80000 X - Delvis X 1:5 

dammens 

kant, 1:2, 1:3

Ok - - - Delvis - - Området utfyllt

18118 3425 233-417-1-103 Mäki-Rintala 2006-2016 Grus och san 10000 - X Nej X 1:3 Nej X Delvis X Delvis - -

18148 3455 233-401-1-331 Hakolanhiekka 2006-2016 Grus och sand 27000 X X Delvis X Ok - Ok X Delvis - - Tidiagre tillstånd i samma 

område: 2485

18156 3463 233-415-13-122 Pitkämaa 2006-2016 Annat 85000 X - Delvis X 1:3 Ok X Delvis X Nej - Jämnt område

18179 3486 233-404-14-56 Mäki-Rinne 2006-2016 Grus och sand 10000 X Delvis Nej Delvis Ok - Tillståndsvillkor och 

töäktplan finns inte

31482 3749 233-419-1-107 Clärk 2009-2014 Grus och sand 5000 X - Ok X 1:4 vägslänt Omöjligt 

att 

bedöma

X Delvis X Ok - -

17901 3203 233-417-11-147 Isosarka 2004-2010 Grus och sand 230000 Pelkki-

kangas

II X 2 Inte med i projektet

17359 2639 233-417-11-190 Luhtaniitty 2001-2011 Grus och sand 10400 X X 1:3 X X - Ingen täkt

17413 2696 233-0-9-66 Etelä 2001-2011 Grus och sand 15000 - X 1:3 X X - Ingen täkt

17549 2839 233-10-10-232 Kauhavankallio 2002-2012 Bergsmaterial 35000 X X X 7:1 (om 

stängsel), 

1:6

X X - På en stuggård, inget 

fältbesök

17972 3277 233-416-5-17 Hautavainio 2005-2015 Grus och sand 50000 - X X X - Ingen täkt

18048 3354 233-429-3-202 Kalliokangas 2006-2011 Grus och sand 2000 - Delvis X Ok X Delvis - Delvis - - Ingen täkt

18108 3415 233-010-10-145 Susivuori 2006-2016 Grus och sand 30000 X - X Stängsel, 1:3 - - - På en stuggård, inget 

fältbesök

32244 3844 233-444-9-24, 

233-444-9-70

Metsälä, Niemi 2010-2013 Annat 15000 - X 1:3 X X - Ingen täkt
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Uppstädning Utformning Skydds-

skärm

Beskogning Förhindrande 

av nötning

KRISTINESTAD

18137 3444 287-407-26-126, 

287-407-7-93, 

287-407-7-101

2006-2016 Grus och sand 316000 Korsbäck I - 6 X Nej X 1:3 Nej X Nej X Nej X Nej

17587 2877 287-0-7-62 Metsäpalsta III 2002-2013 Bergsmaterial 100000 X X Ok X 1:3 Delvis - - X Ok X Ok

18144 3451 287-407-7-95, 

287-407-7-121, 

287-407-7-36

Marianne, 

Solveig, Hammar

2006-2016 Grus och sand 704000 Korsbäck I - 5 X Nej X 1:3 Nej X Nej X Nej X Nej

17165 2441 287-0-7-70 Kankaanpää 2000-2010 Grus och sand 50000 Korsbäck I - 4 - Nej - Nej - Nej - Nej - - Endast liten täkt

17166 2442 287-0-8-23 Hannus 2000-2010 Grus och sand 185000 Korsbäck I - - - - - Ingen täkt

17482 2768 287-0-8-15 Lillhannus 2001-2011 Grus och sand 750000 Korsbäck I - - - - - - Endast husbehovstäkt

17387 2667 287-408-1-223 Långfors 2001-2011 Grus och sand 70000 Korsbäck I - - - - - Ingen täkt

17484 2770 287-0-8-23 Hannus 2001-2011 Grus och sand 185000 Korsbäck I Ingen täkt

17730 3024 287-407-4-24 2003-2013 Grus och sand 35000 Korsbäck I X X - X - Ingen täkt

18056 3362 287-000-2-77 Haapamäki 2006-2016 Grus och sand 188000 Isomäki I 5 X X 1:3 X X X Ingen täkt

18138 3445 287-407-7-117 Ulfves 2006-2016 Grus och sand 37000 Korsbäck I 4 X X 1:3 X X X Ingen täkt

18139 3446 287-407-26-112 Del av Krossand 2006-2016 Grus och sand 100000 Korsbäck I 6 X X 1:3 X X X Ingen täkt

18140 3447 287-0-4-155, 287-

0-4-221

Granhult, 

Sandgrop

2006-2016 Grus och sand 115000 Korsbäck I 7 X X 1:3 X X X Ingen täkt

18141 3448 287-407-7-119, 

287-407-7-120

Lassas I, Lassas II 2006-2016 Grus och sand 120000 Korsbäck I X X 1:3 X X X Ingen täkt

18142 3449 287-0-13-7 Bergstad 2006-2016 Grus och sand 166000 Korsbäck I 2 X X 1:3 X X X Ingen täkt

18143 3450 287-405-13-18 2006-2016 Grus och sand 90000 Korsbäck I - X Nej X 1:3 Nej X Nej X Nej X Nej Endast liten täkt

30634 3612 287-405-1-240 , 

287-405-1-246 , 

287-405-1-201

Norrvikgrus , 

Sandtagen , 

Risåsskiftet

2007-2016 Grus och sand 210000 Korsbäck I 1 X Nej X 1:3 Nej X Delvis X Delvis X Nej Ingen täkt under 

tillstånds giltighetstid

31235 3717 287-421-10-31 Grusås II 2008-2016 Grus och sand 90000 Isomäki I 1 X Delvis X 1:3 Nej X Delvis X Delvis X Nej Ingen täkt under 

tillstånds giltighetstid
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Beskogning Förhindrande 

av nötning

NYKARLEBY

17411 3429 893-0-5-49 Tågs 2006-2012 Annat 500 Hysalheden I - 3 X Ok X 1:3 Ok - - X Delvis - -

30243 3592 893-0-17-33 Rönning 2007-2012 Grus och sand 49000 Soklot-hedet I X 2 X Ok X 1:3 Omöjligt 

att 

bedöma

- - - Ok - -

17395 2677 893-406-18-12 Berghagen 2001-2011 Grus och sand 11600 X X Nej X 1:2 Ok - - X Nej - - Fortsatt tillstånd: 3389

17154 2429 893-406-18-7 Torpet 2003-2013 Grus och sand 9500 - - Nej X 1:2 Nej - - X Delvis - -

18020 3326 893-412-4-54 Brännsved 2005-2010 Grus och sand 10000 X X Ok X 1:3 Omöjligt 

att 

bedöma

- - X Ok - -

18090 3397 893-419-9-70 Sexmans 2005-2010 Grus och sand 50000 X X Nej X 1:3 vägslänt, 

1:2 andra

Ok - - X Delvis - -

893-415-4-40 Status 2005-2010 Bergsmaterial 300000 X - Ok X 1:2 Ok 

(stängsel)

X Ok X Ok (inget 

behov)

- -

18109 3416 893-406-7-7 Keskimäki 2006-2011 Grus och sand 40000 X X Delvis X 1:2 Ok - - X Ok - -

18106 3413 893-427-1-93, 

893-427-1-57

Nylind, Nybro 2006-2016 Grus och sand 184000 X X Ok X 1:2 Ok - - X Nej - - Samma objekt som 3950

30223 3572 893-415-5-23, 

893-412-5-40, 

893-415-30-0, 

893-415-31-0

Valtion murske, 

Ratbacken, 

Valtion varasto, 

Råberg

2007-2012 Kalliokiviaines 100000 X - Nej X 1:2 Delvis X Nej X Nej - -

30680 3626 893-412-1-37 Kontas 2008-2013 Grus och sand 50000 X X Ok X 1:3 vägslänt, 

1:2 andra

Delvis - - X Ok - -

30677 3624 893-406-13-17 Holm 2008-2013 Grus och sand 40000 X X Ok X 1:2 Ok - - X Delvis - -

32346 3864 893-412-1-55 , 

893-412-2-33

Åstrand , 

Högback

2010-2015 Grus och sand 2700 - X Ok X 1:3 vägslänt, 

1:2 andra

Ok X Ok X Ok - -

32556 3903 893-419-2-156 Glasbruksgrund 2010-2015 Grus och sand 4800 - X Ok X 1:3 vägslänt, 

1:2 andra

Ok - - X Ok - - Området har jämnats ut

32368 3876 893-402-35-4 Libiskär 2010-2012 Grus och sand 2000 - X Ok X Utjämning Ok - - X Ok - - Området utfyllt

18080 3387 893-412-6-10 Dalkar 2011-2016 Bergsmaterial 48000 - X Nej X 1:2 Nej X Nej X Nej - -

33000 3950 893-403-1-100 Kosand 2011-2016 Grus och sand 149000 X X Ok X 1:2 Ok - - X Nej - - Samma objekt som 3413

17394 2676 893-406-10-30 Åkröken 2001-2011 Grus och sand 30000 - X X 1:3 - X - Ingen täkt

31869 3806 893-401-1-45 Nykarleby stads 

donationsjord

2009-2011 Grus och sand 18000 - X X 1:2 - X - Motorbana i området
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VÖRÅ

17979 3284 946-412-5-66 Lillbäcken 2005-2010 Grus och sand 15600 Kaurajärvi A I X 16 X Nej X 1:2 Omöjligt 

att 

bedöma

- - - - - -

17984 3289 946-412-5-88 Stenriket 2005-2010 Grus och sand 44100 Kaurajärvi A I X 17 - Nej X 1:3 vägslänt, 

1:2 andra

Omöjligt 

att 

bedöma

X Delvis - - - -

17171 2448 0-418-1-20 Långholm 2000-2010 Grus och sand 18000 - X Ok X Ok X Nej X Nej - -

17182 2459 0-408-35-2 2000-2010 Grus och sand 11000 X X Ok X 1:3 Delvis - - X Ok, 

beväxt

- - Husbehovstäkt

17455 2738 0-474-16-2 Bystedt 2001-2011 Grus och sand 52000 X X Ok X 1:3 vägslänt Omöjligt 

att 

bedöma

- - X Ok - -

17582 2872 0-443-58-0 Höysälä 2002-2012 Bergsmaterial 62000 X - Ok X Stängsel 

eller 

terrassering

Ok X Ok X Ok - -

17545 2835 0-408-1-146 Parcell III 2002-2012 Grus och sand 20000 X X Ok X 1:3 Ok - - X Delvis - -

17602 2892 0-471-15-25 Nybonde 2003-2013 Bergsmaterial 82000 X X Ok X 1:2 Ok, 

stängsel

- - X Delvis, 

öppet 

lager-

område 

används 

för 

förvaring 

av 

trävirke

- -

17682 2976 946-0-14-98 Sandkulla 2003-2013 Grus och sand 230000 X - Ok X 1:3 Ok - - X Nej - -

17891 3193 946-411-1-60 Backas 2004-2014 Annat 36000 X - - X 1:3 Omöjligt 

att 

bedöma

X Ok - - - -

17890 3192 946-412-6-28 Bergäng 2004-2014 Annat 60000 X - Delvis X 1:3 Ok X Delvis - - - - Jämnt område

17892 3194 946-413-1-120 Granskog 2004-2014 Grus och sand 100000 X X Delvis X 1:3 vägslänt, 

1:2 andra

Nej - - - - - - På samma fastighet som 

3738

17985 3290 946-413-8-183 Stiglund 2005-2015 Grus och sand 49000 X X Ok X 1:3 vägslänt, 

1:2 andra

Omöjligt 

att 

bedöma

- - X Ok - -

30240 3589 946-413-2-175 Nylund 2007-2017 Grus och sand 80000 X X Delvis X 1:3 Omöjligt 

att 

bedöma

X Ok X Ok X Nej

30237 3586 946-413-2-179 Nylund II 2007-2017 Grus och sand 14000 X X Delvis X 1:3 Omöjligt 

att 

bedöma

X Ok X Ok X Nej
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Uppstädning Utformning Skydds-

skärm

Beskogning Förhindrande 

av nötning

VÖRÅ

31392 3738 946-406-1-118 , 

946-406-1-144

Granskog , 

Nystuga 

outbrutet 

område 1:118

2009-2014 Grus och sand 30000 X X Delvis X 1:3 Nej X Ok X Delvis X Nej På samma fastighet som 

3194

30905 3671 946-404-2-169 , 

946-404-2-139

Larvskiftet, 

Berghäll 

outbrutet 

område M602

2007-2017 Grus och sand 60000 - - X 1:3 X X - Ingen täkt

18169 3476 000-443-31-4 Kronan 2006-2016 Annat 20000 - X Ok X 1:3 Ok X Ok X Ok - - Täktdjup 0,5 m, inget 

fältbesök



Rimpikangas A

Vesijärvi
Hurttakangas

Rimpikangas B
Sarvikangas B

Sarvikangas A

Penttilänkangas

Järvimäki A

Ristikangas B Järvimäki B
Ristikangas A

Jätinmäki

Paattikangas

Kaskelankangas A

Kaskelankangas B

Korkiaharju

RiitakangasKärjenkoski A

Korpipellonmäki B
Korpipellonmäki A

Lakiakangas
Harjunmäki

Kärjenkoski B

Kortesmäki

_̂

Isojoki
Storå

3461

5000 m

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Närings-, trafik- och miljöcentralen

Vedenhankintaa varten tärkeä p ohjavesialue (lu okka I)
För vattenförsörjningen viktig t g rundvattenområde (klass I)
Vedenhankintaan soveltuva p ohjavesialue (lu okka II)
För vattenförsörjningen lämplig t g rundvattenområde (klass II)
Kohde, jossa maa-ainesten o tto  on p äättynyt 2010–2017 (No tto-lu patunnus)
Området där marktäktstillståndet har g ått u t år 2010–2017 (No tto-tillståndsnummer)_̂
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Liite/Bilaga 3































 



_̂

_̂

_̂

_̂

_̂̂_

_̂

_̂
_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂ _̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

_̂

Nahkala A

Änttikangas
Murheeton

Pelkkikangas

Puisaari

Ekokangas

Pöyhösenkangas B

Saunakangas

Haaruskangas

Nahkala B

Kirkonkylä

Sudenportti (Holmankangas)

Sorvarinkangas

Makkarus

Lummukkakangas

Pöyhösenkangas A

Haarakangas-Mustaisnevankangas

Hietakangas

Pöyhösenkangas C

Ohraluoma

Nokua

Pahkakangas
Huhmarinkangas

3844

3749
3722

3486

3463

3455

3425
3415

3356

3354

32783277

3255

3203

3187

3162

2876 2863

2839

27632696

2688

2639

2519

2500
KAUHAVA

5000 m

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Närings-, trafik- och miljöcentralen

KAUHAVA / Pohjavesialueet ja päättyneet maa-ainesluvat / Yleiskartta / 03.01.2018
KAUHAVA / Grundvattenområden och utgångna marktäkttillstånden / Översiktskarta / 03.01.2018

Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (luokka I)
För vattenförsö rjningen viktigt grundvattenom råde (klass I)
Vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue (luokka II)
För vattenförsö rjningen läm pligt grundvattenom råde (klass II)
Kohde, jossa m aa-ainesten otto on päättynyt 2010–2017 (Notto-lupatunnus)
Om rådet där m arktäktstillståndet har gått ut år 2010–2017 (Notto-tillståndsnum m er)_̂
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Paarmanninvuori

Isomäki

Korsbäck

Storåsen

Bötombergen

Kallträskinkangas

Byåsen

3717
3362

3024
2877

KRISTINESTAD
KRISTIINANKAUPUNKI

2441, 2442, 2444, 2448, 2667,
2768, 2770, 3444-3451, 3612

5000 m

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Närings-, trafik- och miljöcentralen

KRISTIINANKAUPUNKI / Pohjavesialueet ja päättyneet maa-ainesluvat / Yleiskartta / 03.01.2018
KRISTINESTAD / Grundvattenområden och utgångna marktäkttillstånden / Översiktskarta / 03.01.2018

Vedenhankintaa varten tärkeä pohjaves ialue (luokka I)
För vattenförs örjningen v iktigt grundvattenområde (klass I)
Vedenhankintaan soveltuva pohjaves ialue (luokka II)
För vattenförs örjningen lämpligt grundvattenområde (klass II)
Kohde, jossa maa-ainesten otto on päättynyt 2010–2017 (Notto-lupatunnus)
Området där marktäktstillståndet har gått ut år 2010–2017 (Notto-tillståndsnummer)_̂
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_̂Hysalheden

Gunnarskangan A

Marken

Soklothedet

Markby

Bredkangan

Storsanden
Palomhedet

Gunnarskangan B

Kainuunkangas

Anthärsing

Kyrktallberget

3950

3903

3876

3864

3806

3626

3624

3592

3572

3429

3416

3413

3397

3387
3326

2677
2676

2429

NYKARLEBY
UUSIKAARLEPYY

5000 m

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Närings-, trafik- och miljöcentralen

UUSIKAARLEPYY / Pohjavesialueet ja päättyneet maa-ainesluvat / Yleiskartta / 03.01.2018
NYKARLEBY / Grundvattenområden och utgångna marktäkttillstånden / Översiktskarta / 03.01.2018

Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (luokka I)
För vattenförsörjningen viktigt grundvattenområde (klas s I)
Vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue (luokka II)
För vattenförsörjningen lämpligt grundvattenområde (klas s II)
Kohde, jos sa maa-ainesten otto on päättynyt 2010–2017 (Notto-lupatunnus)
Området där marktäktstillståndet har gått ut år 2010–2017 (Notto-tillståndsnummer)_̂
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Hedorna

Pensalkangan

Kaurajärvi A

Svedarskangan - Keskis

Kaurajärvi B

Lakne

Rävholstret

Kvimo

Isomäki

Kimo Norra

Källkärr
3738

3671
3589 3586

3476

3290

32893284

3194

3193

3192

2976

2892

2872
2835

2738

2459

2448
VÖRÅ
VÖYRI

5000 m

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Närings-, trafik- och miljöcentralen VÖYRI / Pohjavesialueet ja päättyneet maa-ainesluvat / Yleiskartta / 03.01.2018

VÖRÅ / Grundvattenområden och utgångna marktäkttillstånden / Översiktskarta / 03.01.2018

Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (luokka I)
För vattenförsö rjningen viktigt grundvattenom råde (klass I)
Vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue (luokka II)
För vattenförsö rjningen läm pligt grundvattenom råde (klass II)
Kohde, jossa m aa-ainesten otto on päättynyt 2010–2017 (Notto-lupatunnus)
Om rådet där m arktäktstillståndet har gått ut år 2010–2017 (Notto-tillståndsnum m er)_̂
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Konflikten mellan användningen av stenmaterial, i synnerhet grus och sand, och 

grundvattenskydd tillspetsas allteftersom grusresurserna minskar och behovet 

av stenmaterial koncentreras till närheten av bostadscentrum. I NTM-centralen i 

Södra Österbottens område är åsarna och andra sand- och grusförekomster grunda 

och sand- och grusresurserna ovanför grundvattenytan är knapphändiga. I många 

grundvattenområden har grustäkten även sträckt sig till sand- och grusskikten nedanför 

grundvattenytan. Vattentäkterna ligger ofta i samma åsområden som grustäkten. 

Övervakning av marktäkt och tydliga anvisningar är viktiga för att förebygga eventuella 

konflikter. Med iståndsättning och eftervård av grustäktsområdena kan man betydligt 

minska risken som marktäkt innebär för grundvattenkvaliteten.

I SOKKA3-projektet utreddes hur eftervårdsbestämmelserna i marktäktstillstånden 

har verkställts. Undersökningen begränsades till fem kommuner, Storå, Kauhava, 

Kristinestad, Nykarleby och Vörå. Brister i eftervården konstaterades vara tämligen 

vanliga. De flesta objekten hade dock brister bara till en viss del och objekt som inte alls 

hade eftervårdats var förhållandevis få. 

Tillräcklig tillsyn har central betydelse i fråga om att minska miljökonsekvenserna 

av marktäkt. I projektet utvecklades verksamhetsmodeller som rekommenderas för 

tre problemsituationer: husbehovstäkt i strid med anvisningarna, bristfälligt utförda 

eftervårdsåtgärder och otillåten marktäkt. I rapporten ges också tillsynseffektiverande 

åtgärdsrekommendationer till myndigheterna som övervakar marktäkt.




