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1 Förord 
Syftet med projektet för kartering av källor lämpliga för uppföljning av bakgrundskoncentrationer i grundvatten 
i moränjord (MORE-projektet) är att med hjälp av analyser av geografisk information hitta källor i NTM-cen-

tralen i Södra Österbottens verksamhetsområde, där grundvattnet som faller ut representerar grundvatten som 

uppstår i moränjord och som inte påverkas av mänsklig verksamhet eller den är så liten som möjlig. Projektet 

finansieras av miljöministeriet. Projektet inleddes i augusti 2018 och avslutades i maj 2019. 

Projektet har genomförts i NTM-centralen i Södra Österbottens område som en riksomfattande pilot. Utöver 
en slutrapport utarbetades i projektet även anvisningar till stöd för hanteringen av geografiskt informations-

material. 

Till stöd för MORE-projektet inrättades en styrgrupp med följande ledamöter: 

Ritva Britschgi, ledande hydrogeolog, Finlands miljöcentral 

Juhani Gustafsson, konsultativ tjänsteman, miljöministeriet 

Anu Eskelinen, geolog, Geologiska forskningscentralen 

Jenni Laitamäki, planerare, NTM-centralen i Södra Österbotten 

Ilkka Närhi, chef för gruppen för vattentjänster, NTM-centralen i Södra Österbotten 

Mirjam Orvomaa, hydrogeolog, Finlands miljöcentral 

Anne Petäjä-Ronkainen, överinspektör, NTM-centralen i Södra Österbotten har sammanträtt 
flera gånger under projektets förlopp. Till denna sammansättning hörde Ilkka Närhi, Anne Petäjä-Ronkainen, 

Mirjam Orvomaa och Jenni Laitamäki. 
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2 Inledning 
I Finland finns ett riksomfattande nätverk för uppföljning av grundvattnet. Till nätverket hör ca 85 stationer på 
13 NTM-centralers område. Den riksomfattande uppföljningen av grundvattenståndet, dvs. uppföljningen av 

kvantitativ status, inleddes i början av 1970-talet på initiativ av dåtida Vattenstyrelsen. Kvalitetsuppföljningen 

påbörjades huvudsakligen på 1990-talet. Till nätverket hör grundvattenstationer såväl i sorterade (sand, grus) 

som osorterade (morän) områden. Syftet med grundvattenuppföljningen är att så tillförlitligt som möjligt be-

döma grundvattenstatus och den naturliga och av människans verksamhet orsakade statusvariationen på kort 

och lång sikt. Grundvattenuppföljningen innefattar myndighetsuppföljning och den obligatoriska kontrollen som 

verksamhetsutövarna utför. Myndighetsuppföljningen omfattar uppföljning av de naturliga bakgrundskoncent-

rationerna på grundvattenstationerna. Stationerna utgör källor och kontrollrör. För tillfället följs den naturliga 
bakgrundskoncentrationen upp på ca 50 kontrollstationer minst två gånger per år. Uppföljningen av den na-

turliga bakgrundskoncentrationen i grundvatten hör till grunduppföljningen, som görs i syfte att fastställa lång-

siktiga förändringar på grund av mänsklig verksamhet och för att bedöma miljökonsekvenserna av verksam-

hetsutövarnas verksamhet. 

Stationerna för uppföljning av bakgrundskoncentrationer placerades en gång i tiden i områden, där den mänsk-
liga verksamheten, som påverkar grundvattnets kvalitet, var så liten som möjlig. På så sätt representerar vat-

tenkvalitetsegenskaperna och höjddata för kontrollplatsnätverket så väl som möjligt de långsiktiga nationella 

och naturliga bakgrundskoncentrationerna i grundvatten. I uppföljningsserierna för grundvattenstationerna 

syns dock effekterna av den mänskliga verksamheten och därför är det viktigt att hitta nya naturliga platser för 

uppföljning av grundvattnet, vilka representerar den naturliga bakgrundskoncentrationen så väl som möjligt. 

Samtidigt kan man överväga, vilka gamla uppföljningsplatser som kan slopas. 

Grundvattenkvaliteten och kvaliteten på grundvatten som faller ut från en källa, källpåverkad myrmark eller ett 

översilningsområde påverkas av hur omfattande mänsklig verksamhet som är förlagd till grundvattnets bild-

ningsområde såsom även verksamhetens kvalitet och omfattning. I synnerhet jord- och skogsbruk, marktäkt, 

väg- och elnät samt byggande påverkar grundvattnets egenskaper. Inom jord- och skogsbruk påverkar  göds-

ling samt markdränering och markbearbetningsmetoder, som ändrar infiltreringen av grundvatten i marken, 

grundvattnets strömningsförhållanden, vattnets kvalitet, mängd och grundvattenstånd. Utöver detta kan käl-
lans naturtillstånd förändras på grund av hushållsvattenbrunnar som byggts i källan eller dess närhet. Även 

tillfälliga vattentäktslösningar exempelvis för att få vatten till nötkreatur påverkar källans vattenhushållning. 

En naturlig eller naturliknande källa, källpåverkad myrmark eller ett översilningsområde utgör en vattenmiljö 

som till vattenhushållningen, vattenkvaliteten, närmiljön och artbeståndet är ostörd eller naturenlig. Vattenhus-

hållningen måste vara ostörd, naturliknande eller ha nått ett nytt jämviktstillstånd på grund av den mänskliga 

verksamheten. I närheten av en källa, källpåverkad myrmark eller ett översilningsområde är organismsam-
hället mycket representativt för ett källområde. Dessutom är källans värme- och ljusförhållanden ostörda eller 

naturenliga. 

Med avsikt på vattenvården är det mycket viktigt att reda ut bakgrundskoncentrationerna i grundvatten i mo-

ränjord, eftersom morän är den vanligaste jordarten i Finland. Grundvatten som bildas i moränområden och 
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faller ut i vattendragen påverkar vattenstatus på ett avgörande sätt via diffusbelastning. Tillförlitligare inform-

ation om de verkliga bakgrundskoncentrationerna i grundvatten preciserar möjligheterna att bedöma effek-

terna av den naturliga urlakningen och diffusbelastningen. 

3 Lagstiftning och rekommendationer som gäller källor 

3.1 Vattenlagen 
Vattenlagen (587/2011) skyddar en naturlig eller naturliknande källa, källpåverkad myrmark, ett översilnings-

område eller rännil, som har bevarat sin karaktär av småvatten. Enligt vattenlagen är det förbjudet att äventyra 

de naturliga förhållandena i flador eller glon på högst tio hektar eller källor eller, någon annanstans än i land-

skapet Lappland, tjärnar eller sjöar på högst en hektar eller rännilar (2 kapitlet 11 §). Risken för att markbear-

betningsåtgärder som övervägs i avrinningsområdet till ovan nämnda småvatten ska äventyra naturtillståndet 

bör bedömas innan de egentliga åtgärderna vidtas. Om det finns en risk, följs tillståndsprocessen upp enligt 

vattenlagen. Således gäller vattenlagen småvatten, som inte har förändrats på grund av mänsklig verksamhet 

eller vilkas naturliga tillstånd har återställts efter de mänskliga åtgärderna. 

3.2 Skogslagen 
Skogslagen (1093/1996) skyddar livsmiljöer som är särskilt viktiga för mångfalden, som är områden i naturtill-

stånd eller ett tillstånd som påminner om detta, när de avviker tydligt från den omkringliggande skogsnaturen 
(10 §). Enligt 10 § i skogslagen ska skogarna skötas och användas så att de allmänna förutsättningarna tryg-

gas för att bevara de livsmiljöer som är viktiga för skogens biologiska mångfald. Enligt skogslagen är särskilt 

viktiga livsmiljöer omedelbara närmiljöer för källor, bäckar, sådana rännilar som bildar bäddar för fortgående 

rinnande vatten och tjärnar på högst 0,5 hektar, när de kännetecknas av särskilda vegetationsförhållanden 

och mikroklimat som beror på närheten till vatten och träd- och buskskiktet samt värme- och ljsuförhållandena. 

Särskilt viktiga livsmiljöer får skötas och användas genom försiktiga åtgärder där livsmiljöernas särdrag beva-

ras eller stärks (10 a §). Skogslagen skyddar således källornas skogsklädda närmiljöer genom att skogs-

vårdsåtgärder begränsas. När åtgärderna vidtas ska den för livsmiljön utmärkande särskilda vattenhushåll-

ningen, strukturen på trädbeståndet, gamla överståndare, döda och murkna träd bevaras och vegetation, va-

riation i terrängen och jordmån beaktas. Åtgärder som inte är tillåtna i särskilt viktiga livsmiljöer är förnyelse-

avverkning, byggande av skogsväg, markberedning som skadar den för växtplatsen utmärkande vegetationen, 

dikning, rensning av bäckar och rännilar och användning av kemiska bekämpningsmedel. Objekt enligt 10 § i 

skogslagen kan tryggas genom att ta hänsyn till dem exempelvis i tolkningen av tillståndsplikten enligt vatten-
lagen. I skogslagen nämns dock att Skogscentralen bör bevilja undantag för att förstöra objektet om skyddet 

av särskilda livsmiljöer orsakar betydande olägenheter för markägaren. 

Skogslagen tillämpas på skötseln och användningen av skog inom områden som utgör skogsbruksmark (2 §). 

Lagen tillämpas dock inte exempelvis på områden som i en plan enligt markanvändnings- och bygglagen 

(132/1999) anvisats som skyddsområden och inte heller i detaljplaneområden, med undantag för områden 
som har anvisats för jord- och skogsbruk eller områden som omfattas av en generalplan med rättsverkningar, 
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med undantag för områden som har anvisats för jord- och skogsbruk eller rekreation. I generalplaner kan 

objekt enligt 10 § i skogslagen skyddas med planbeteckningar och –bestämmelser. Exempelvis med skydds-

bestämmelser enligt 43.2 § i markanvändnings- och bygglagen kan man styra bevarandet av miljövärden. 

Utgångspunkten är dock att viktiga miljövärden beaktas i skedet när planen görs upp. Enligt 39.2 § i markan-

vändnings- och bygglagen hör till innehållskraven för en generalplan att den byggda miljön, landskapet och 

naturvärdena värnas (punkt 8). Skogslagen innefattar även en specialbestämmelse enligt 25 § 3 momentet 
om att när det gäller områden som ska planläggas eller som har planlagts ska Finlands skogscentral samar-

beta i tillräcklig utsträckning med kommunerna för att samordna målen för denna lag med målen för markan-

vändnings- och bygglagen. Utgångspunkten för de skeden som föregår utarbetningen av plan är att ta hänsyn 

till skyddet av livsmiljöer enligt skogslagen i tillräcklig utsträckning i själva planläggningsprocessen. 

3.3 Lagen om vatten- och havsvårdsförvaltningen 
Övervakningen av ytvattnen och grundvattnen ska ordnas så att den ger en sammanhållen och mångsidig 

helhetsbild av vattnens status (lag om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004), 9 §). Regelbun-

den övervakning av yt- och grundvattnens status bör anordnas för verifiering av bedömningen av inverkan av 

mänsklig verksamhet, för planering av övervakningsprogram samt för utredning av långsiktiga förändringar i 

naturliga förhållanden och långsiktiga verkningar till följd av omfattande mänsklig verksamhet (statsrådets för-

ordning om vattenvårdsförvaltningen, 16 §). Grundvattnens status och statusens naturliga variationer eller 
variationer till följd av mänsklig verksamhet på kort och lång sikt skall kunna uppskattas tillförlitligt (statsrådets 

förordning om vattenvårdsförvaltningen, 20 §). För detta behövs tillräckligt många övervakningsstationer. 

Dessutom bör bakgrundskoncentrationer för ämnen som förekommer i naturen utredas (statsrådets förordning 

om vattenvårdsförvaltningen (1040/2006), bilaga 5). 

3.4 Återställande, skyddsområden, rekommendationer och certifiering 
Källmiljöer skyddas även genom att återställa och iståndsätta dem. Det är dock skäl att vara försiktig i arbetet, 

eftersom källmiljön och dess organismer eventuellt har anpassat sig till den förändrade miljön genom att nå 

ett nytt balansförhållande. Syftet med återställandet är att återställa småvattnet och närmiljöerna till den status 

som rådde före störningen. Detta görs exempelvis genom att ta bort olika konstruktioner och avverkningsres-

ter, fylla ut diken i närheten av källan, styra vattnet som faller ur källan till den ursprungliga källbäcken och leda 
vattnet som styrts till källan förbi den eller höja vattenytan till nivån som var rådande före dräneringsåtgärderna. 

Dessutom kan källbäckens eller källans botten höjas till den ursprungliga höjden, eventuella körspår fyllas igen 

och fler skuggplatser skapas genom att exempelvis plantera trädslag som är karakteristiska för källans miljö. 

En av urvalsgrunderna till nätverket Natura 2000 har varit naturtyperna som representerar småvatten och 

nämns i bilaga I till habitatdirektivet. Till dessa hör källor och källmyrar samt källor med tuffbildning. Nätverket 

Natura 2000 grundar sig på naturvårdslagen, som verkställer Europeiska unionens habitatdirektiv 
(92/43/EEG). Det naturliga förekomstområdet för naturtyperna enligt habitatdirektivet är litet eller riskerar att 

försvinna. Naturtypernas naturliga utbredningsområde, struktur, funktion och karakteristiska arter samt den 

gynnsamma skyddsnivån bör tryggas. Till naturtypen hör öppna källor, källpåverkad myrmark, källbäckar och 

deras omgivande växtlighet, som avspeglar karaktären av källa. 
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Med olika rekommendationer och strategier försöker man också styra verksamheterna. Dylika rekommendat-

ioner är Råd i god skogsvård (Äijälä et al. 2014), pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategia (Hämäläinen 2015), 

nationella vattenrestaureringsstrategin (Olin 2013) och Finlands nationella skogsstrategi 2015 (jord- och 

skogsbruksministeriet 2015). 

Anvisningar om bredden på en skyddszon som vid avverkningar lämnas runt källmiljöer ges i synnerhet vid 

skogscertifieringar. I Finland är största delen av skogarna, dvs. 85 %, PEFC-certifierade och en liten del 

(mindre än 10 %) FSC-certifierade (Skogscentralen 2016). Enligt kriterium 17 för PEFC-certifieringen lämnas 

en skyddszon som binder partikel- och närsaltsbelastning runt källorna. Beroende på strandväxtlighet och 

terrängformer är skyddszonen minst 5–10 meter bred (PEFC 2014). På skyddszonens område bör växtlighet-

ens skikt vara bevarade och av skyddszonens längd måste mer än 90 % vara oskadad markyta. PEFC-krite-

rierna uppdateras under år 2019. 

4 Material och metoder 

4.1 Undersökningsområde 
Projektet som genomförts inom ramen för NTM-centralen i Södra Österbottens ansvarsområde för miljö och 

naturresurser har fungerat som riksomfattande pilot. Undersökningsområdet omfattar Södra Österbotten, Mel-

lersta Österbotten och Österbotten (bild 1). Områdets areal är 26 802 km2. Av detta är ca 10 000 km2, dvs. 46 

% morän, dvs. så kallad osorterad mineraljord. 

Bild 1. NTM-centralen i Södra Österbottens ansvarsområde för miljö och naturresurser. 
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4.2 Material 

4.2.1 Källor och sänkgropar 
I analyserna av geografisk information utnyttjades källor och sänkgropar enligt Lantmäteriverkets terrängda-

tabas, källmärkningar i materialet över figurer med skogstillgångar, källobjekt enligt skogslagen och NTM-
centralen i Södra Österbottens eget material över källor (tabell 1). Dessutom utnyttjades terrängkartans käll-

märkningar som hjälp. Av alla ovan listade källobjekt gjordes ett geografiskt informationsmaterialpaket både 

för punktdata och för områdesdata. Punktdata innehöll alla källobjekt i punktform och på motsvarande sätt 

innehöll områdesmaterialet alla källobjekt i områdesform. Kombinationsmaterialet bör genomgås för att und-

vika att samma källobjekt ingår i analyserna flera gånger. Koordinatsystemet för objekten är ETRS-TM35FIN. 

Källmärkningar i materialet över figurer med skogstillgångar finns i materialets attributtabell kolumn 2 för till-

läggsuppgifter. I denna kolumn gjordes en sökning, som valde ut alla områdesobjekt som hänvisar till källor, 

gölar och källpåverkade myrmarker (läh*, tihkup* och allik*). Resultaten av sökningen hanterades manuellt, 
eftersom exempelvis orden gallring av överståndare (yläharvennus) och närhet (läheisyys) medförde flera 

felaktiga områdesobjekt som måste tas bort ur analyserna. 

Tabell 1. Källmaterial som utnyttjats i analyserna av geografiskt informationsmaterial. Inom parentes anges antalet objekt 
efter att dubbelexemplar/duplikat tagits bort. 

Material Framställare Objekt Form Antal objekt Tillståndstext 
Terrängdatabasen Lantmäteriverket Källor 

Sänkgropar 
Punkt 
Punkt 

1 200 
13 711 

Terrängdatabasen, källa: 
Lantmäteriverket 

Figurer med 
skogstillgångar 

Skogscentralen Källa, översilning-
sområde, källpåver-
kad myrmark eller 
göl 

Område 167 

Objekt enligt 
skogslagen 

Skogscentralen Källor, översilnings-
områden, källpåver-
kade myrmarker, 
rännilar 

Punkt 
Område 

1 
611 

© Skogscentralen 
(för myndighetsbruk) 

Övriga NTM-centralen i 
Södra Österbotten 

Källa, översilnings-
område, källpåver-
kad myrmark 

Punkt 1213 

Summa Punkt, 
Källa 
Område 

16 125 
2 414 (1850) 
778 

Till en början medtogs även sänkgropar enligt terrängdatabasen. Sänkgroparna som granskades i terräng 
visade sig vara antingen sänkgropar som bildats som en följd av landhöjningen eller sänkor i markytan utan 

grundvattenpåverkan. I undersökningsområdet finns rikligt med sänkgropar, 13 711 stycken. I naturskydds-

områden och osorterad mineraljord förekom sammanlagt 1 070sänkgropar. 

4.2.2 Moränområden 
För de egentliga analyserna av geografiskt informationsmaterial valdes osorterade mineraljordsområden och 

områden med ett tunt organogent skikt ovanför bottenjordarten bestående av osorterad mineraljord (tabell 2). 

Denna avgränsning drogs med hjälp av jordartskartor. I varje område tillämpades så noggrann jordartskarta 

som möjligt (1:200 000 och 1:20 000). 
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Tabell 2. Material som utnyttjades i valet av moränområden. 

Material Framställare Tillståndstext 
Jordartskarta 1:200 000 Geologiska forskningscentralen © Geologiska forskningscentralen 

Jordartskarta 1:20 000 Geologiska forskningscentralen © Geologiska forskningscentralen 

4.2.3 Naturskyddsområden 
Utöver att godtagbara objekt bör vara moränområden ställdes även villkoret att objekten bör ligga i ett natur-

skyddsområde eller på högst 500 meters avstånd från ett naturskyddsområde. Naturskyddsområden och de-
ras närområden valdes för att utredningarna enligt exempelvis skydds- och iståndsättningsstrategin för små-

vatten (Hämäläinen 2015) visat att det finns få naturliga småvatten utanför naturskyddsområdena. Som natur-

skyddsområden valdes alla typiska skyddsområden i form av geografiskt informationsmaterial (tabell 3). 

Tabell 3. Naturskyddsområden som utnyttjades i analyserna. 

Material Framstäl-
lare 

Objekt Tillståndstext 

Nätverket Natura 2000 Finlands mil-

jöcentral 

SAC,SPA och SCI Källa: Finlands mil-

jöcentral 

Område som ingår i ett na-
turskyddsområde 

Finlands mil-
jöcentral 

Principbeslut som har godkänts av statsrådet Källa: Finlands mil-
jöcentral 

Privata skyddsområden Forststyrel-

sen 

Områden som har inrättats med beslut av 

länsstyrelsen/miljöcentralen/NTM-centralen 

Källa: Forststyrelsen 

Naturskyddsområden på sta-

tens mark 

Forststyrel-

sen 

Områden som har inrättats på statens mark 

med stöd av naturvårdslagen eller –förord-

ningen 

Källa: Forststyrelsen 

Förslag till komplettering av 
myrskyddet (för myndig-

hetsbruk) 

Finlands mil-
jöcentral 

Objekt som ingår i myrskyddsarbetsgrup-
pens kompletteringsförslag 

Källa: Finlands mil-
jöcentral, Forststyrel-
sen, NTM-centralen 
* konfidentiell 

4.2.4 Bistående geografiskt informationsmaterial 
Utöver det huvudsakliga materialet som avgränsar källor, utnyttjades även bistående geografiskt informations-

material (tabell 4). Detta material påvisar mänsklig verksamhet, underlättar tolkningen av geomorfologin eller 

beskriver naturförhållandena. 

Tabell 4. Bistående material för analyserna. 

Material Tuottaja Objekt Tillståndstext 
Terrängskuggning, 2 m Lantmäteriverket © Lantmäteriverket, Finlands miljöcentral 

Riksomfattande inven-

tering av skog (VMI) 

Naturresurscentret Trädbeståndets ålder 

2015 

© Naturresurscentret 2017 

Corine Finlands miljöcent-
ral 

Marktäkt Corine/Källa: Finlands miljöcentral-NTM-
centralen 
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Terrängdatabasen Lantmäteriverket Åkrar och byggnader Terrängdatabasen, källa: Lantmäteriverket 

YKR-områdesindelning Finlands miljöcent-

ral 

Tätorter Källa: Finlands miljöcentral/YKR 

Väg- och gatunätverk 
Digiroad 

Trafikverket © Trafikverket 

Torvproduktionsområ-

den 

NTM-centralen i 

Södra Österbotten 

Områden för husbe-

hovstäkt av torv 

NTM-centralen i 

Södra Österbotten 

Myrdikningsläget Finlands miljöcent-

ral 

© Finlands miljöcentral (grundar sig på 

Lantmäteriverkets material) 

Sura sulfatjordar 1:250 

000 

Geologiska forsk-

ningscentralen 

Terrängkarta 

Byggnads- och 
våningsregister (RHR) 

Befolkningsregister-
centralen 

Byggnader VTJ/VRK 2/2018 
Befolkningsregistercentralen, PB 70, 00581 

HELSINGFORS, 10/2018 

4.3 Metoder 

4.3.1 Process 

Alla källor som uppfyller morän- och naturskyddskriterierna valdes för noggrannare skrivbordsgranskning (bild 

2 A). I valet av terrängbesöksobjekt utnyttjades i huvudsak terrängskuggningsbilder, flygfotografier, jordarts-

kartor och terrängkartor som hjälp, medan tilläggsinformation om den mänskliga verksamhetens eventuella 

intensitet erhölls genom att använda exempelvis raster som beskriver trädbeståndets ålder samt åkrar och 

bebyggelse enligt terrängdatabasen. 

Terrängbesök på de utvalda objekten gjordes under hösten och förvintern 2018 samt på våren 2019. I sam-

band med terrängbesöken inspekterades naturtillståndet, omfattningen av mänsklig påverkan, jordart och 

provtagningsmöjlighet på objekten som valts ut i analyserna av det geografiska informationsmaterialet. (bild 2 

B). Objekten delades in i följande kategorier: naturtillstånd, nästan naturtillstånd, bebyggt, förstört och objektet 

hittades inte. Dessutom gjordes noggrannare observationer av den mänskliga verksamhetens omfattning och 

karaktär i objektets närmiljö och i källans avrinningsområde. För att göra det lättare att hitta källan i terräng 

uppsöktes typisk växtlighet för källområden och frodigare skogar. Sådana var t.ex. olika mossor (såsom stjärn-
mossa, levermossa, lungmossa och bäckskapania), harsyra, ormbunke och fräken. Övriga egenskaper som 

granskades vid källorna var vattenutfall, vattnets klarhet, vattenmängd i syfte att göra provtagning möjlig och 

typ av källa. Dessutom försökte man begrunda källans representativitet som eventuell ny plats för bakgrunds-

koncentrationer, dvs. huruvida grundvattnet som faller ut i området representerar den naturliga bakgrundskon-

centrationen i grundvatten så väl som möjligt. I samband med detta försökte man också ta hänsyn till att 

tillgängligheten till objektet är skälig såsom även objektets representativitet. I detta projekt anses en källa vara 
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representativ om vatten faller ut åtminstone i viss mån även under torra perioder. I samband med karteringen 

av källor fattades beslut om att vattenkvalitetsprover ännu inte tas under karteringsbesöken. 

Bebyggd 

Förstörd 

Objektet inte funnet 

I godkänt moränområde 

I godkänt naturskyddsområde 

Objekt för skrivbordsgranskning 

Mänsklig verksamhet 

Trådbeståndets ålder 

Naturlig 

Granskning av jordart 

Möjlighet till provtagning 

Terrängbesöksobjekt 

Tillstånd 

Mänsklig verksamhet 

Obetydlig 

Måttlig 

Intensiv 

Rätt 

Fel 

Ja 

Nej 

Representativitet som plats för bakgrundskoncentration 

Obetydlig 

Måttlig 

Intensiv 

Ja 

Nej 

Ja 

Nej 

Nästan naturlig 

Rätt 

Fel 

Terrängbesök 

Utvalda källobjekt 

Bild 2. A) Förenklad flödesplan från skrivbordsgranskningen och B) förenklad flödesplan över terrängbesöken. 

Till en början upptogs enbart objekt i osorterad mineraljord i analyserna (tabell 2). I terräng observerades att 

en källa, som eventuellt är lämplig som plats för bakgrundskoncentrationer, påträffades utanför granskningen. 

Vid undersökning av varför den aktuella källan inte var med i sökresultaten, observerades att källan ligger 20 

meter in på en felaktig jordarts sida. Beslut fattades om att utveckla sökkriterierna för att få med motsvarande 

objekt. Alla källor i närheten av naturskyddsområdena genomgicks manuellt. Observerades att arbetsbördan 



blev för stor och att en 200 meters buffert runt den osorterade mineraljorden löser problemet på bästa sätt och 

minimerar också konsekvenserna för resultaten på grund av eventuella felaktigheter i jordartskartan. Sökkri-

terierna justerades i synnerhet i Kauhajokiområdet där det finns rikligt med källområden. 

För att få fler eventuella terrängobjekt, beslöts att sökkriterierna behandlas ännu en gång. Vi valde ut källobjekt 

som ligger under moränområden och zonen på 200 meter som fastställts för dem, och som ligger i området 

av ≥ 80 år gammal skog. Villkoret för läge i naturskyddsområde eller i dess närhet lämnades således bort. Vi 

stannade slutligen för en gräns på 80 år utgående från handledningen om Metso-programmets naturveten-

skapliga urvalsgrunder (Syrjänen et al. 2016). I urvalsgrunderna nämns exempelvis grundvattenpåverkade 

färska moar, som har över 80 år gammalt trädbestånd. I urvalskriterierna för vildmark nämns samma ålders-

gräns. Dessa objekt granskades våren 2019. Trädbeståndets ålder fastställdes av Naturresurscentrets 

material om trädbeståndets ålder 2015 (tabell 4). 

4.3.2 Program 
Det geografiska informationsmaterialet hanterades i programmet ArcGIS 10.5.1 och QGIS 3.2. Arbetet utför-

des huvudsakligen med ArcGIS-programmets Advanced-licens. Programmet för hantering av geografiskt in-

formationsmaterial QGIS har öppen källkod och det rekommenderas att programmet används parallellt med 

Standard-licensen i ArcGIS 10.5.1. QGIS-programmet kan laddas ner gratis från https://qgis.org/fi/site/. För 

bearbetning av det geografiska informationsmaterialet utnyttjades enkla funktioner för att det skulle vara så 

lätt som möjligt att utvidga arbetet till andra ställen. 

5 Resultat 
På basis av skrivbordsgranskningen valdes 74 objekt ut för terrängbesök. Av objekten som granskades passar 

eventuellt 19 som objekt för uppföljning av bakgrundskoncentrationer i grundvatten i moränjord, dvs. MORE-

objekt. Objekten fördelas på 11 kommuners områden. 

Tabell 5. Samlingstabell över terrängbesöksobjekt (sammanlagt 74). 

Kommun Eventuellt Nej Sammanlagt 
Alajärvi 1 10 11 

Alavus 1 2 3 

Ilmajoki 0 2 2 

Kannus 0 2 2 

Kauhajoki 3 10 13 

Kristinestad 2 0 2 

Kuortane 0 3 3 

Kurikka 0 2 2 

Laihela 1 0 1 

Larsmo 1 0 1 

Malax 0 1 1 

Korsholm 1 3 4 

Närpes 0 1 1 
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Perho 2 4 6 

Seinäjoki 0 2 2 

Soini 1 4 5 

Toholampi 1 1 2 

Vörå 0 2 2 

Etseri 5 6 11 

5.1 Alajärvi 

5.1.1 Objekt 1: Rahonkallio, Alajärvi 
Objektet utgör ett källobjekt med områdeskaraktär enligt skogslagen (6970296 N, 342339 E; bild 3, bilaga 1). 

Objektet består av tre delområden. Såsom helhet betraktat är området en moräntäckt bergskulle med gammal 

skog, en rännil och källpåverkad myrmark. Skogens ålder varierar mellan 39 och 115 år och såsom helhet 

utgör den norra delen gammal skog och mot söder blir skogen yngre. I området finns dock ingen egentlig källa 

och rännilen är ställvis uttorkad. Området ligger i ett område som ingår i ett naturskyddsprogram. På den norra 

sidan av Kalliomäki är människans påverkan obetydlig, medan den är måttlig eller till och med intensiv på den 

södra sidan. 

Bild 3. Källan i Rahonkallio. 
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5.2 Alavus 

5.2.1 Objekt 2: Takanen, Alavus 
Objektet är en källa enligt terrängdatabasen (6960847 N och 333808 E; bild 4, bilaga 2). Källan är ca 3 x 4 

meter stor och vattendjupet är ca 0,8 meter (bild 4 A). I källan finns ett vattenrör och vattnet är lite brunt till 
färgen. Källan har ganska kargt artbestånd (vitmossa och väggmossa). På den norra sidan av källan finns ett 

smalt dike, som har växt igen några meter från källan (bild 4 B). Ungefär tio meter från källan västerut ligger 

en annan källa (bild 4 C). Denna källa är lite mindre och grundare än det egentliga källobjektet. Även vatten-

utbytet ser ut att vara sämre. I området finns yngre gran- och talldominerad skog, spåren av skogsvårdsåtgär-

der är dock få. Källan samlar vatten huvudsakligen från den gamla granskogens (över 80 år) område. Jordarten 

består av osorterad mineraljord. Objektet ligger inte i ett naturskyddsområde. 
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Bild 4. Källan i Takanen. A) Egentlig källa, B) den egentliga källans igenväxta dike och C) den andra källan i området. 

5.3 Kauhajoki 

5.3.1 Objekt 3: Mäkiluomankylä, Kauhajoki 
Objektet i Mäkiluomankylä i Kauhajoki (6914059 N, 256443 E) är en utbyggd källa (bild 5, bilaga 3). Objektet 

finns både i terrängdatabasen och i NTM-centralens material över källor. I terrängen observerades att en brunn 

av betongringar har byggts på objektet. Vatten föll ut även utanför betongringen. Växtligheten omfattade rikligt 

med arter som indikerar källa (harsyra, björnmossa, väggmossa, vitmossa, stjärnmossa, levermossa). Områ-

det har således tämligen frodig växtlighet. En vacker rännil löper från källan. Jordarten i området är morän 

med skogsbotten ovanpå. Källan samlar sitt vatten från moränbacken på den östra sidan. På moränbackens 
västra sluttning har skog avverkats för en elledning och skogsväg. Skogen närmast objektet är 51–120 år 

gammal (2015). Objektets grundvattenegenskaper kan även påverkas av sorterade strandavlagringar i områ-

det. Som helhet betraktat är den mänskliga verksamhetens inverkan på källan måttlig. Området ligger 480 

meter från Hyypänjokidalen, som är ett område inom ramen för ett naturskyddsprogram. 
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Bild 5. Det utbyggda objektet i Mäkiluomankylä. 

5.3.2 Objekt 4: Pantinkangas, Kauhajoki 

Objektet Pantinkangas av områdeskaraktär (6916294 N, 255530 E) är ett objekt enligt skogslagen (bild 6 A, 

bilaga 4). Mitt i källan har det byggts en brunn av betongringar. Från källan löper en rännil och det finns också 

ett temporärt vattenrör som inte var i bruk när terrängbesöket utfördes. Källan har klart vatten och den är 5 x 

5 meter stor. Vattendjupet är ca 0,5 meter. I området finns växtlighet som indikerar källor (ormbunkar, stjärn-

mossa, bladmossor). På ytan ligger skogsbottnen i ett tjockt skikt och under den finns finkornig morän. Runt 

källan har en smal och tät grandominerad blandskogsdunge med äldre träd lämnats kvar. På grund av detta 
är skogen runt källan mellan 16 och 70 år (2015). I den närliggande omgivningen runt källan och i området där 

källan samlar upp sitt vatten förekommer skogsavverkningar, skogsgallringar, dikningar och där finns också 

en skogsväg. Som helhet betraktat är den mänskliga verksamhetens inverkan på området måttlig. Området 

ligger 200 meter från Hyypänjokidalen som är ett område inom ramen för ett naturskyddsprogram. 
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Bild 6. A) Källan i Pantinkangas. B) och C) de två källbassängerna i Ojennuskangas. 

5.3.3 Objekt 5: Ojennuskangas, Kauhajoki 
Ojennuskangas ligger i en moränbacke (6927106 N och 248405 E; bilderna 6 B och C, bilaga 5). Området är 

ett källobjekt enligt terrängdatabasen och ett objekt enligt skogslagen. På objektet finns dessutom en rännil 
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och en omfattande källpåverkad myrmark. I området finns två källor som är ca 2 x 1 meter stora och har ett 

vattendjup på 0,2–0,3 meter. Området består av gammal granskog (68–105 år), i vilken det finns vindfällen 

och gamla dikningar. Runt skogen finns ett omfattande åkerområde. På den nordöstra och sydöstra sidan av 

källorna finns till arealen små kalhuggna områden och på den östra sidan av källorna finns en skogsstig som 

är framkomlig med traktor. I den största källbassängen finns ett vattenrör. På objektet finns rikligt med växtlig-

het som indikerar källor. Området ligger 1,3 kilometer från Hyypänjokidalen, som är ett område inom ramen 
för ett naturskyddsprogram. 

5.4 Kristinestad 

5.4.1 Objekt 6: Hedmossen, Kristinestad 
Källobjekt 1 och 2 enligt terrängdatabasen ligger i omedelbar närhet av ett dike. Diket ser delvis ut att vara 

grävt av människor. Diket syns också på terrängkartorna. 

Källa 1 (6892204 N, 209798 E) ligger i omedelbar närhet av diket på den sydvästra sidan och vattnet rinner 

fritt mellan källan och diket (bilderna 7 A och B, bilaga 6). Gallringar har utförts i området. Skogen i den närm-

aste omgivningen runt källan är 28–73 år gammal. Källan är ca 2 x 2 meter och den är ganska grund. Avståndet 
till området som hör till ett naturskyddsprogram är 220 meter. Jordarten består av morän. 

Ett dike rinner genom källa 2 (6892204 N, 209798 E) i nordväst-sydostlig riktning (bilderna 7 C och D, bilaga 

6). På den sydöstra sidan av källan är diket igenväxt på en sträcka av några meter, vilket dämmer upp vatten. 

Källan är den största i området. Källan är ca 6 x 4 meter och vattendjupet är ca en meter. Grundvatten faller 

även ut på den sydvästra sidan av källan, där det finns en källpåverkad myrmark. Det finns rikligt med växtlig-

het som indikerar källor. Mänsklig påverkan är måttlig i källans näromgivning: skogsavverkningar och gall-
ringar, dikningar och en skogsväg. Skogen i den närmaste omgivningen är 38–77 år gammal. Avståndet till 

området som hör till ett naturskyddsprogram är 230 meter. Jordarten består av morän. 
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Bild 7. A) och B) Hedmossen källa 1. C) och D) Hedmossen källa 2. 
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5.5 Laihela 

5.5.1 Objekt 7: Pohjaniemi, Laihela 
Objektet Pohjaniemi är ett källobjekt enligt terrängdatabasen och ett objekt enligt skogslagen (6991728 N, 

243402 E; bild 8 och bilaga 7). Källan är ca 2 x 1 meter och vattendjupet är lite på 0,3 meter. Vattnet är klart. 
Vatten faller ut från källan i rännilen nedströms, vilken delvis ligger under markbottnen. Marken består av 

morän. I närområdet runt källan finns gammal granskog (över 80 år gammal), i vilken även finns vindfällen. På 

den södra sidan av skogsbilvägen på källans södra sida finns ställvis yngre skog. Det finns rikligt med arter 

som indikerar källor (harsyra, björnmossa, väggmossa, kvastmossa, kammossa, stjärnmossa, ormbunke). 

Området ligger i ett naturskyddsområde på privat mark. 

Bild 8. A) Källan i Pohjaniemi och B) dess närmiljö. 

5.6 Larsmo 

5.6.1 Objekt 8: Grytet, Larsmo 
Grytet är en källa enligt terrängdatabasen (7078652 N och 293663 E; bild 9, bilaga 8). Objektet består av en 

källa och en stor källpåverkad myrmark nedströms. I källans bassäng är vattnet klart, men det blir grumligare 

nedströms. Vattendjupet på platsen där vattnet är klarast är lite på 0,10 meter, men i strömningsriktningen 
nedströms från källans bassäng är det lite djupare. Vattnet rinner sakta mot det nedre loppet. Påverkan av 

människan förekommer på den västra sidan av källans område. Där finns en fuktig sänka som är utdikad. 

Dikena löper i riktning med den närmaste skogsbilvägen. Marken består av morän. I området finns gammal 
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blandskog (över 80 år gammal), vindfällen, blottade berg och mycket växtlighet som indikerar källor. Objektet 

ligger i ett område som ingår i förslaget till komplettering av myrskyddet. 
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Bild 9. Källområdet på objektet. A) källa, B) och C) nedströms från källan. 

5.7. 5.7.Korsholm 

5.7.1 Objekt 9: Siklax, Korsholm 
Siklax är en källa enligt terrängdatabasen (7009296 N och 240762 E; bild 10, bilaga 9). Området består av 
gammal granskog (över 80 år gammal) och blottat berg. Källans vatten är klart. Vattnet rinner till den källpå-

verkade myrmarken nedströms. I källans bassäng finns ca 0,2 meter vatten. Det finns rikligt med arter som 

indikerar källa. Källans vatten kommer från sprickor i berget. Marken består av morän. Objektet ligger i ett 

område som hör till ett naturskyddsprogram (Kyroälvdalens landskapshelheter). 
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Bild 10. Källobjektet Siklax. 

5.8 Perho 

5.8.1 Objekt 10: Jussinmykkyrä, Perho 
Jussinmykkyrä är ett källobjekt enligt terrängdatabasen och ett källobjekt i NTM-centralens eget material 

(7011705 N, 384685 E; bild 11 och bilaga 10). Källan är ca 2 x 2 meter och vattendjupet är ca 0,5 meter. 

Artbeståndet vid källan är ganska kargt. I området växer blandskog (55–128 år gammal). Källan ligger i kanten 
av en myrmark. Området är inte påverkat av mänsklig verksamhet utöver obetydlig gallring av trädbeståndet 

på moränbackens sluttningar. Jordmånen runt källan är organisk, men källan samlar sitt vatten från en morän-

backe. 
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Bild 11. Källobjektet Jussinmykkyrä. 

5.8.2 Objekt 11: Villineva, Perho 
Objektet Villineva enligt terrängdatabasen ligger i ett Naturaområde (Hangasneva-Säästöpiirinneva) (7022880 

N, 370436 E; bild 12 och bilaga 11).  Källbassängen är 0,7 meter djup, grundvattnet faller ut i en rännil nedanför 

torven. Mänsklig påverkan i närområdet och i källans avrinningsområde är måttlig. Skogens ålder i näromgiv-

ningen varierar mellan 56 och 102 år. Objektet ligger i ett område med yttorv, där bottenjordarten är morän. 
Skog har avverkats på moränbacken i Puukkoaho som ligger i källans avrinningsområde. 

Bild 12. Källan i Villineva. 
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5.9 Soini 

5.9.1 Objekt 12: Pirttiperä, Soini 
Objektet Pirttiperä (6966483 N, 365398 E; bild 13 och bilaga 12) ligger i ett område som ingår i förslaget till 

komplettering av myrskyddet (Isoneva-Pirttineva). På objektet förekommer sandmorän med skogsbotten 
ovanpå. Människans påverkan i källans närmiljö är obetydlig. Källan samlar dock vatten huvudsakligen från 

ett åkerområde. Objektet är en punkt i terrängdatabasen. Källan ligger i en grandominerad gammal skog (54– 

87 år gammal), där det finns växtlighet som indikerar källa (björnmossa, kvastmossa, bladmossa, vitmossa, 

stjärnmossa).  Källan är 1,5 x 1,5 meter och vattendjupet är ca 0,3 meter. Från källan leder en rännil, som 

växer igen ca 3 meter från källan, vilket gör att källans vatten däms upp. Källan har klart vatten och ligger i en 

grandominerad och ganska naturenlig gammal skog. 

Bild 13. Källan i Pirttiperä. 

5.10 Toholampi 

5.10.1 Objekt 13: Kuntorata, Toholampi 
Kuntorata är en källa enligt terrängdatabasen (7072946 N och 364691 E; bild 14 och bilaga 13). En rännil löper 

från den utbyggda källan. Källindikerande växtlighet finns också. I källans avrinningsområde är skogen över 
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60 år gammal. Ungefär 50 meter från brunnen på den södra och norra sidan finns tämligen stora diken som 

inte syns på terrängkartan. Dikena ligger inte uppströms i källans avrinningsområde. I källans omgivning finns 

ganska tjock (0,5 meter) organisk jordart, där man emellanåt stöter på stenar. Människans påverkan är måttlig 

i området. 

Bild 14. Källobjektet Kuntorata. 

5.11 Etseri 

5.11.1 Objekt 14: Haavisto, Etseri 
Källobjektet Haavisto är en gammal brunn av betongringar, där vattnet rinner nedströms (6951075 N, 347107 

E; bild 15 och bilaga 14). I området finns gammal granskog (över 80 år gammal) och rikligt med växtarter som 

indikerar källor. Marken består av morän. 
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Bild 15. Källan i Haavisto. 

5.11.2 Objekt 15: Kanervisto, Etseri 
Objektet Kanervisto är ett källobjekt enligt terrängdatabasen, vilket visade sig vara en brunn (6947820 N, 
349734 E; bild 16 och bilaga 15). Vattnet rinner i en rännil från den gamla brunnen av betongringar. Området 

är knappast alls påverkat av mänsklig verksamhet. Källindikerande arter finns i området. Skogen i källans 

närmiljö och källans avrinningsområde är ca 50–112 år gammal. 
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Bild 16. Källan i Kanervisto. 

5.11.3 Objekt 16: Lähdekangas, Etseri 
Källan är ett källobjekt enligt terrängdatabasen (6956130 N och 362044 E; bild 17 och bilaga 16). Källan är ca 

3,5 x 3,5 meter och vattendjupet är ca 0,3–0,4 meter. Källan har klart vatten. Vattnet strömmar ordentligt 

nedströms. Det finns rikligt med arter som indikerar källa. I området finns gamla spår av skogsmaskin. Skogen 

i området är ca 40–60 år gammal. I området finns skogsbotten, under vilken det ligger morän. 
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Bild 17. Källan i Lähdekangas. 

5.11.4 Objekt 17: Valkeamäenperä, Etseri 
Källa 1 är en brunn av betongringar (6940909 N, 357463 E) och en punkt enligt terrängdatabasen (bild 18 A 
och B, bilaga 17). Källan ligger i ett område med 33–75 år gammal skog. I området finns gamla djupa diken 

och en skogsväg. I brunnens närmiljö och dess sannolika avrinningsområde är människans påverkan måttlig 

eller ganska intensiv. Brunnen får sitt vatten från en moränbacke, där skog har gallrats och diken grävts. I 

området finns också en åker och en skogsväg. Moränbacken är delvis Naturaområde och ett område som hör 

till programmet för skydd av gamla skogar (Mäkelänmäki). Bostadsbyggnader finns på den norra sidan av 

brunnen utanför avrinningsområdet. I området finns en aning växtlighet som indikerar källor. Ytan utgör skogs-

botten och under den finns sandmorän. Avståndet till Naturaområdet är 180 meter. 

Källa 2 är en torr källbassäng (6940671 N, 357256 E), objekt med områdeskaraktär enligt skogslagen och en 

punkt enligt terrängdatabasen (bild 18 C). Vid tiden för terrängbesöket låg grundvattenytan så lågt att källans 

bassäng var torr. Det fanns rikligt med källindikerande växtlighet (ormbunkar, fräken, bladmossa, stjärnmossa, 

harsyra, vitmossa). Ytan består av tjock skogsbotten och på bottnen ligger morän. Människans påverkan i 

närområdet och i källans avrinningsområde är måttlig. I närheten av området finns gammal gallrad skog, men 

i det sannolika avrinningsområdet finns en väg, diken, gallrad skog och en åker. Avståndet till Naturaområdet 
är 300 meter. 
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Bild 18. A) den byggda källan och B) dess närmiljö i Valkeamäenperä. C) Den torra källbassängen. 
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5.11.5 Objekt 18: Vapunsalo, Etseri 
Vapunsalo källobjekt är ett objekt enligt terrängdatabasen (6950438 N och 360381 E; bild 19 och 

bilaga 18). Källan är ca 2 x 1 meter stor och vattendjupet är ca 0,4 meter. I området finns växtarter 

som indikerar källa. Skogen är mellan 40 och 80 år gammal. 

Bild 19. Källan i Vapunsalo. 

6 Slutledningar 

6.1 Allmänna slutledningar 
I karteringen påträffades 4 källobjekt som är lämpliga för uppföljning av bakgrundskoncentrationer i grundvat-

ten i moränjord. 

Karteringen visade att naturliga eller naturliknande objekt, där grundvatten från moränområden faller ut, är 

sällsynta. De flesta av dem har förstörts, byggts ut eller så har deras avrinningsområden bearbetats så kraftigt 

att grundvattnet som faller ut ur objektet kan anses representera naturlig bakgrundskoncentration. De bästa 
möjliga kontrollpunkterna bör införas i den långvariga uppföljningen av grundvattnet. 
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Vid sidan av undersökningen utvidgades arbetet även till sorterade områden. Samtidigt observerades att an-

visningarna som har gjorts upp även kan tillämpas i områden med andra jordarter. Noggrannare anvisningar 

om geografisk information finns som bilaga till rapporten (bilaga 19). 

Observerades att: 

- Skogsbrukets påverkan syns nästan på alla terrängbesöksobjekt. Skogsbruksåtgärder förekommer i den 

närliggande omgivningen och i avrinningsområdet runt punkterna där grundvatten faller ut. 

- Flera terrängobjekt hade byggts ut till en brunn, blivit förstörda av mänsklig påverkan, märkta på fel sätt 

i materialet eller torkat ut på grund av förändringar i grundvattenytan. En del av de uttorkade objekten 

granskades på nytt våren 2019. Detta förordas av att sommaren 2018 i genomsnitt var varmare och 

regnfattigare i området och i hela Finland. Våren 2019 gjordes ett nytt terrängbesök på objekt 5: Ojennus-

kangas, Kauhajoki. I terrängen observerades att grundvattenytan hade stigit och det låg vatten i källans 

bassänger. Däremot var de byggda källorna delvis ganska nya och såg ut att vara i bruk, medan en del 

var gamla och i dåligt skick, t.o.m. igenväxta. 

- Källornas närmiljöer var delvis kraftigt bearbetade. Den huvudsakliga orsaken till förändringen var skogs-

bruk (gallringar, dikningar, avverkningar, planeringar). Även landsvägs- och elledningar, odlingsområden, 

byggnader och marktäkt var ofta bakgrunden till bearbetningen. 

- Sänkgroparna kan enligt prövning tas bort ur granskningen. Felmarginalen förblir sannolikt mycket liten. 

Alla granskade sänkgropar, som i skrivbordsgranskningen så ut som möjliga objekt, visade sig i terrängen 

ha bildats som en följd av landhöjningen eller i övrigt bildats som sänkor i markytan, där grundvattenpå-

verkan inte kunde observeras. 

- Källpåverkade myrmarker kan enligt prövning tas bort ur granskningen. Det är sällan möjligt att ta prover 
i dem. En del av de källpåverkade myrmarkerna är dock vackra objekt med växtlighet av källkaraktär. I 

dessa skulle man kunna överväga installation av kontrollrör. Om objektet dock ligger i ett naturskyddsom-

råde eller ganska långt från väg, kan det vara utmanande att få utrustningen till det källpåverkade myr-

marksområdet. 

6.2 Objekt som valts ut för provtagning 

6.2.1. Objekt 5: Ojennuskangas, Kauhajoki 
Objektet på Ojennuskangas tillfördes som ny riksomfattande station för uppföljning av grundvattnets kvalitet 

(ID 71397). Prover tas två gånger per år från och med hösten 2019 (XC02113 Riksomfattande grundvatten-

uppföljning). Bevarandet av objektet kan påverkas av fastighetsägarens planer. 

6.2.2 Objekt 11: Villineva, Perho 
Objektet på Villineva tillfördes som ny riksomfattande station för uppföljning av grundvattnets kvalitet (ID 

71342). Till en början tas proverna på stationen direkt från källan två gånger per år (XC02113 Riksomfattande 
grundvattenuppföljning). Provtagningen inleds under våren och sommaren 2019. 
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Objektet ligger i Naturaområdet Hangasneva-Säästöpiirinneva (Naturabeteckning FI 1001010) i Perho kom-

mun (bild 20).  Naturaområdets areal är 3 550 hektar och det är ett mångsidigt myrmarksområde. Området är 

ett SAC-område, dvs. ett av Europeiska unionen godkänt område för särskilda skyddsåtgärder (habitatdirekti-

vet). Området godkändes som SAC-område i mars 2015. I allmänhet följs rekommendationerna för god skogs-

vård i vården av skogar i ett Naturaområde. Naturaområdet har inrättats med stöd av naturvårdslagen och i 

naturvårdslagen förbjuds betydande försämring av Naturaområdenas naturresurser. Till detta hör plikten att 
till NTM-centralen anmäla om en verksamhet som på ett betydande sätt förändrar ett Naturaområde senast 

30 dygn före åtgärden vidtas (Naturvårdslagen 65 §). Verksamheten kan riktas antingen till närheten av ett 

Naturaområde eller till själva området. Området har inrättats till statligt naturskyddsområde år 1981 med stats-

rådets förordning och området trädde i kraft som skyddsområde år 1982. Dessa aspekter påverkar bevarandet 

av objektfiguren. 

Objektet ligger också i ett område som hör till myrskyddsprogrammet (Hangasneva-Luolanneva, från år 1998) 

och i ett myrskyddsområde (Hangasneva-Säästöpiirinneva, från år 1982). Målet med att inrätta myrskyddsom-

råden är att trygga bevarandet av naturlig vattenhushållning. Det är förbjudet att dika, ta marksubstanser, 

bygga byggnader, vägar och anordningar, avverka trädbeståndet på torvmark och alla andra åtgärder som 

kan ändra den naturliga vattenbalansen i myrmarksområdet. I myrskyddsområden slopades skogsbruksan-

vändningen även på andra ställen än på torvmarker med beslut av Forststyrelsen år 1994. Enligt datasystemet 

över myrskyddsområden har skogsfiguren på moränbacken i Puukkoaho, som ligger i källans avrinningsom-

råde, återställts genom förbränning år 2001. 
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Bild 20. Källans läge i Naturaområdet. 

6.2.3 Objekt 7: Pohjaniemi, Laihela 
Hösten 2019 tas prov (XC02113 Riksomfattande grundvattenuppföljning) från källan i Pohjaniemi (ID 73699) 

och efter detta begrundas den framtida provtagningen mera ingående. 

Objektet ligger i ett skyddsområde på privat mark (YSA, Pohjaniemi) (bild 21). Området har inrättats till ett 

naturskyddsområde med stöd av 24 § i naturvårdslagen genom beslut av NTM-centralen i Södra Österbotten 

år 2011. Bevarandet av figuren påverkas av att det exempelvis är förbjudet att gräva diken eller på annat sätt 

skada mark- och berggrunden såsom även att avverka skog. Det fridlysta området består av lundaktig mo och 

lundaktigt kärr. Dessutom gränsar det fridlysta området till Forststyrelsens fastighet, som används för natur-

skyddsändamål. Källan samlar sitt vatten uttryckligen från riktningen av Forststyrelsens fastighet. 
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Bild 21. Källans läge i skyddsområdet på privat mark. 

6.2.4 Objekten i Etseri 
På objekten i Etseri kommer valet av den egentliga kontrollstationen att ligga mellan två objekt, dvs. objekt 15: 

Kanervisto och objekt 16: Lähdekangas. Objekten 18, Vapunsalo och 14: Haavisto är på reserv som kontroll-

stationer. På objekten utfördes terrängbesök under våren 2019. På objekten görs tilläggsutredningar senare, 
på basis av vilka det bästa objektet väljs som kontrollstation. 

6.2.5 Övriga objekt 
Objekt 10: Jussinmykkyrä, Perho och objekt 13: Kuntorata, Toholampi valdes till objekt för tilläggsutredning. 

På dessa objekt utfördes terrängbesök under våren 2019. På objekten görs nya terrängbesök senare och då 

bedöms noggrannare objektens representativitet som riksomfattande stationer för uppföljning av grundvattnet. 

36 



7 Litteratur 
Hämäläinen, L., (toim.) 2015. Pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategia. Ympäristöministeriön raportteja:27/2015. Ympä-

ristöministeriö & Maa- ja metsätalousministeriö. ISSN 1796-170X. Helsinki 2015. 

Maa- ja metsätalousministeriö 2015. Kansallinen metsästrategia 2025 - Valtioneuvoston periaatepäätös 12.2.2015. Maa-
ja metsätalousministeriön julkaisuja 6/2015. ISSN 1797-397X. Helsinki 2015. 

Metsäkeskus 2016 

https://www.metsakeskus.fi/metsasertifiointi 21.1.2018 

Olin, S. 2013. Vesien kunnostusstrategia. Ympäristöministeriön raportteja: 9/2013. Ympäristöministeriö & Maa- ja metsä-
talousministeriö. ISSN 1796-170X. Helsinki 2013. 

PEFC 2014. Suomen PEFC-standardi, PEFC-metsäsertifioinnin kriteerit. PEFC Suomi. 

Syrjänen, K., Hakalisto, S., Mikkola, J., Musta, I., Nissinen, M., Savolainen, R., Seppälä, J., Seppälä, M., Siitonen, J. & 
Valkeapää, A. 2016. Monimuotoisuudelle arvokkaiden metsäympäristöjen tunnistaminen. METSO-ohjelman luonnon-
tieteelliset valintaperusteet 2016–2025. Ympäristöministeriön raportteja 17/2016. Ympäristöministeriö & Maa- ja met-
sätalousministeriö. ISSN 1796-170X. Helsinki 2016. 

Äijälä, O., Koistinen, A, Sved, J., Vanhatalo, K. & Väisänen, P. (toim.) 2014. Metsänhoidon suositukset. Metsätalouden 
kehittämiskeskus Tapion julkaisuja. ISBN 978-952-6612-32-4. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio. 

37 

https://www.metsakeskus.fi/metsasertifiointi


8 Bilagor 

Bilagorna 1–18: Kartor över granskade objekt 

Bilaga 1: Objekt 1: Rahonkallio, Alajärvi 

Bilaga 2: Objekt 2: Takanen, Alavus 

Bilaga 3: Objekt 3: Mäkiluomankylä, Kauhajoki 

Bilaga 4: Objekt 4: Pantinkangas, Kauhajoki 

Bilaga 5: Objekt 5: Ojennuskangas, Kauhajoki 

Bilaga 6: Objekt 6: Hedmossen, Kristinestad 

Bilaga 7: Objekt 7: Pohjaniemi, Laihela 

Bilaga 8: Objekt 8: Grytet, Larsmo 

Bilaga 9: Objekt 9: Siklax, Korsholm 

Bilaga 10: Objekt 10: Jussinmykkyrä, Perho 

Bilaga 11: Objekt 11: Villineva, Perho 

Bilaga 12: Objekt 12: Pirttiperä, Soini 

Bilaga 13: Objekt 13: Kuntorata, Toholampi 

Bilaga 14: Objekt 14: Haavisto, Etseri 

Bilaga 15: Objekt 15: Kanervisto, Etseri 

Bilaga 16: Objekt 16: Lähdekangas, Etseri 

Bilaga 17: Objekt 17: Valkeamäenperä, Etseri 

Bilaga 18: Objekt 18: Vapunsalo, Etseri 

Bilaga 19: GIS-handlingsmodell för genomföring  MORE-projektet 
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C) Jordmånskarta 1:200 000 D) Terrängskuggning 2 m

Aluekohde Områdesobjekt 
Maaperäkartta 1: 200 000 pohjamaalajit (<1 m) Jordmånskarta 1:200 000 bottenjordarter (< 1 m)
RT-luokitus Byggnadsteknisk klassificering 

Kalliomaa (Ka) Berggrund (Ka)
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Bilaga  1 
Objekt  1:  Rahonkallio,  Alajärvi
6970296  N,  342339  E  (ETRS-TM35FIN)
A)  Terrängkarta,  B)   Flygfotografi,  C)   Jordmånskarta  och  D)   Terrängskuggning. 



Bilaga  2 
Objekt  2:  Takanen,  Alavus
6960847  N,  333808  E  (ETRS-TM35FIN)
A) Terrängkarta,  B)  Flygfotografi,  C)  Jordmånskarta  och  D)  Terrängskuggning.
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C) Jordmånskarta, 1:200 000 D) Terrängskuggning 2 m

Pistekohde Punktobjekt 
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Bilaga  3 
Objekt  3:  Mäkiluomankylä,  Kauhajoki
6914059  N,  256443  E  (ETRS-TM35FIN)
A) Terrängkarta,  B)  Flygfotografi,  C)  Jordmånskarta  och  D)  Terrängskuggning.
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Terrängskuggning 2 m 

Områdesobjekt 
Jordmånskarta 1:200 000 ytjordarter 
Byggnadsteknisk klassificering
Försumpad mark (Tvs, <0,3)
Jordmånskarta 1:200 000 bottenjordarter (< 1 m)
Byggnadsteknisk klassificering
Blandjordart, huvudjordart inte utredd (SY) 
Finkornig jordart, huvudjordart inte utredd (HY) 

Bilaga  4 
Objekt  4:  Pantinkangas,  Kauhajoki
6916294  N,  255530  E  (ETRS-TM35FIN)
A) Terrängkarta,  B)  Flygfotografi,  C)  Jordmånskarta  och  D)  Terrängskuggning.
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Bilaga  5 
Objekt  5:  Ojennuskangas,  Kauhajoki
6927106  N,  248405  E  (ETRS-TM35FIN)
A) Terrängkarta,  B)  Flygfotografi,  C)  Jordmånskarta  och  D)  Terrängskuggning.
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A) Terrängkarta B) Flygfotografi, 2017
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C) Jordmånskarta 1:200 000 D) Terrängskuggning 2 m

Pistekohde Punktobjekt 
Aluekohde Områdesobjekt 

Maaperäkartta 1: 200 000 pohjamaalajit (<1 m) Jordmånskarta 1:200 000 bottenjordarter (< 1 m)
RT-luokitus Byggnadsteknisk klassificering 

Sekalajitteinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (SY) Blandjordart, huvudjordart inte utredd (SY) 
Hienojakoinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (HY) Finkornig jordart, huvudjordart inte utredd (HY)
Savi (Sa) Lera (Sa) 
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Bilaga  6
Objekt  6:  Hedmossen,  Kristinestad
6892204  N,  209798  E  (ETRS-TM35FIN)
6892203  N,  209800  E  (ETRS-TM35FIN)
A) Terrängkarta,  B)  Flygfotografi,  C)  Jordmånskarta  och  D)  Terrängskuggning.

2
1 

0 100 200 m 
© Lantmäteriverket © Lantmäteriverket
Terrängdatabasen, källa: Lantmäteriverket Terrängdatabasen, källa: Lantmäteriverket

A) Terrängkarta B) Flygfotografi, 2016

© Geologiska forskningscentralen © Lantmäteriverket, SYKE
Terrängdatabasen, källa: Lantmäteriverket Terrängdatabasen, källa: Lantmäteriverket

C) Jordmånskarta 1:200 000 D) Terrängskuggning 2 m

Pistekohde Punktobjekt 
Maaperäkartta 1: 200 000 pohjamaalajit (<1 m) Jordmånskarta 1:200 000 bottenjordarter (< 1 m)
RT-luokitus Byggnadsteknisk klassificering

Kalliomaa (Ka) Berggrund (Ka)
Sekalajitteinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (SY) Blandjordart, huvudjordart inte utredd (SY)
Paksu turvekerros (Tvp) Tjockt torvskikt (Tvp) 

2
1

2
1

21

   

   
 

 

  
  

  
  

 
  

 
  

   
 

  
  

m m 

m m 

0 100 200 m 



Bilaga  7 
Objekt  7:  Pohjaniemi,  Laihela
6991728  N,  243402  E  (ETRS-TM35FIN)
A) Terrängkarta,  B)  Flygfotografi,  C)  Jordmånskarta  och  D)  Terrängskuggning.

0 100 200 m 
© Lantmäteriverket © Lantmäteriverket
© Skogscentralen © Skogscentralen 

A) Terrängkarta Terrängdatabasen, källa: Lantmäteriverket B) Flygfotografi, 2016 Terrängdatabasen, källa: Lantmäteriverket 

© Geologiska forskningscentralen ©Lantmäteriverket, SYKE 
© Skogscentralen © Skogscentralen 
Terrängdatabasen, källa: Lantmäteriverket Terrängdatabasen, källa: Lantmäteriverket

C) Jordmånskarta, 1:200 000 D) Terrängskuggning 2 m

Pistekohde Punktobjekt 
Aluekohde Områdesobjekt 

Maaperäkartta 1: 200 000 pohjamaalajit (<1 m) Jordmånskarta 1:200 000 bottenjordarter (< 1 m)
RT-luokitus Byggnadsteknisk klassificering 

Kalliomaa (Ka) Berggrund (Ka) 
Sekalajitteinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (SY) Blandjordart, huvudjordart inte utredd (SY) 
Savi (Sa) Lera (Sa) 

   

   

   

 

  
 

  
 

 
  

 
 

  
 
 

  

   
 

  

m m 
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Bilaga  8 
Objekt  8:  Grytet,  Larsmo
7078652  N,  293663  E  (ETRS-TM35FIN)
A) Terrängkarta,  B)  Flygfotografi,  C)  Jordmånskarta  och  D)  Terrängskuggning.

0 100 200 m 
© Lantmäteriverket © Lantmäteriverket
Terrängdatabasen, källa: Lantmäteriverket Terrängdatabasen, källa: Lantmäteriverket

A) Terrängkarta B) Flygfotografi, 2012

© Geologiska forskningscentralen © Lantmäteriverket, SYKE 
Terrängdatabasen, källa: Lantmäteriverket Terrängdatabasen, källa: Lantmäteriverket

C) Jordmånskarta, 1:200 000 D) Terrängskuggning, 2 m

Pistekohde Punktobjekt 
Maaperäkartta 1: 200 000 pintamaalajit Jordmånskarta 1:200 000 ytjordarter 
RT-luokitus Byggnadsteknisk klassificering 

! ! ! ! ! ! 

! ! ! ! ! ! Soistuma (Tvs, < 0,3) Försumpningsmark (Tvs, < 0,3 m)
Maaperäkartta 1: 200 000 pohjamaalajit (<1 m) Jordmånskarta 1:200 000 bottenjordarter (< 1 m)
RT-luokitus Byggnadsteknisk klassificering 

Sekalajitteinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (SY) Blandjordart, huvudjordart inte utredd (SY) 
Liejuinen hienorakeinen maalaji Gyttjig finkornig jordart (SY) 
Vesi (Ve) Vatten (Ve) 
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Bilaga  9 
Objekt  9:  Siklax,  Korsholm
7009296  N,  240762  E  (ETRS-TM35FIN)
A) Terrängkarta,  B)  Flygfotografi,  C)  Jordmånskarta  och  D)  Terrängskuggning.

0 100 200 m 
© Lantmäteriverket © Lantmäteriverket
Terrängdatabasen, källa: Lantmäteriverket Terrängdatabasen, källa: Lantmäteriverket

A) Terrängkarta B) Flygfotografi, 2018

© Geologiska forskningscentralen © Lantmäteriverket, SYKE 
Terrängdatabasen, källa: Lantmäteriverket Terrängdatabasen, källa: Lantmäteriverket

C) Jordmånskarta, 1:200 000 D) Terrängskuggning, 2 m

Pistekohde Punktobjekt 
Maaperäkartta 1: 200 000 pohjamaalajit (<1 m) Jordmånskarta 1:200 000 bottenjordarter (< 1 m)
RT-luokitus Byggnadsteknisk klassificering 

Sekalajitteinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (SY) Blandjordart, huvudjordart inte utredd (SY) 
Savi (Sa) Lera (Sa) 
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Bilaga  10 
Objekt  10:  Jussinmykkyrä,  Perho
7011705  N,  384685  E  (ETRS-TM35FIN)
A) Terrängkarta,  B)  Flygfotografi,  C)  Jordmånskarta

© Lantmäteriverket © Lantmäteriverket
Terrängdatabasen, källa: Lantmäteriverket Terrängdatabasen, källa: Lantmäteriverket

A) Terrängkarta B) Flygfotografi, 2017

© Geologiska forskningscentralen 
Terrängdatabasen, källa: Lantmäteriverket

C) Jordmånskarta, 1:200 000

Pistekohde Punktobjekt 
Maaperäkartta 1: 200 000 pintamaalajit Jordmånskarta 1:200 000 ytjordarter 

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! 

RT-luokitus Byggnadsteknisk klassificering 
Soistuma (Tvs, < 0,3) Försumpad mark (Tvs, < 0,3 m)
Ohut turvekerros (Tvo, 0,3-0,6m) Tunt torvskikt (Tvo, 0,3-0,6 m)

Maaperäkartta 1: 200 000 pohjamaalajit (<1 m) Jordmånskarta 1:200 000 bottenjordarter (< 1 m)
RT-luokitus Byggnadsteknisk klassificering 

Sekalajitteinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (SY) Blandjordart, huvudjordart inte utredd (SY) 
Vesi (Ve) Vatten (Ve) 
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m0 0 11000 0 22000 0 mm  



Bilaga  11 
Objekt  11:  Villineva,  Perho
7022880  N,  370436  E  (ETRS-TM35FIN)
A) Terrängkarta,  B)  Flygfotografi,  C)  Jordmånskarta  och  D)  Terrängskuggning.

0 100 200 m 
© Lantmäteriverket © Lantmäteriverket
Terrängdatabasen, källa: Lantmäteriverket Terrängdatabasen, källa: Lantmäteriverket

A) Terrängkarta B) Flygfotografi, 2017

© Geologiska forskningscentralen © Lantmäteriverket, SYKE 
Terrängdatabasen, källa: Lantmäteriverket Terrängdatabasen, källa: Lantmäteriverket

C) Jordmånskarta, 1:200 000 D) Terrängskuggning, 2 m

Pistekohde Punktobjekt 
Maaperäkartta 1: 200 000 pintamaalajit Jordmånskarta 1:200 000 ytjordarter 
RT-luokitus Byggnadsteknisk klassificering 

Ohut turvekerros (Tvo, 0,3-0,6m) Tunt torvskikt (Tvo, 0,3-0,6 m)
Maaperäkartta 1: 200 000 pohjamaalajit (<1 m) Jordmånskarta 1:200 000 bottenjordarter (< 1 m)
RT-luokitus Byggnadsteknisk klassificering 

Sekalajitteinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (SY) Blandjordart, huvudjordart inte utredd (SY) 
Paksu turvekerros (Tvp) Tjockt torvskikt (Tvp) 
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Bilaga  12 
Objekt  12:  Pirttiperä,  Soini
6966483  N,  365398  E  (ETRS-TM35FIN)
A) Terrängkarta,  B)  Flygfotografi,  C)  Jordmånskarta  och  D)  Terrängskuggning.

0 100 200 m 
© Lantmäteriverket © Lantmäteriverket
Terrängdatabasen, källa: Lantmäteriverket Terrängdatabasen, källa: Lantmäteriverket

A) Terrängkarta B) Flygfotografi, 2016

© Geologiska forskningscentrale © Lantmäteriverket, SYKE 
Terrängdatabasen, källa: Lantmäteriverket Terrängdatabasen, källa: Lantmäteriverket

C) Jordmånskarta, 1:200 000 D) Terrängskuggning, 2 m

Pistekohde Punktobjekt 
Maaperäkartta 1: 200 000 pohjamaalajit (<1 m) Jordmånskarta 1:200 000 bottenjordarter (< 1 m)
RT-luokitus Byggnadsteknisk klassificering 

Sekalajitteinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (SY) Blandjordart, huvudjordart inte utredd (SY) 
Paksu turvekerros (Tvp) Tjockt torvskikt (Tvp)
Vesi (Ve) Vatten (Ve) 
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Bilaga  13 
Objekt  13:  Kuntorata,  Toholampi
7072946  N,  364691  E  (ETRS-TM35FIN)
A) Terrängkarta,  B)  Flygfotografi,  C)  Jordmånskarta

0 100 200 m 
© Lantmäteriverket © Lantmäteriverket
Terrängdatabasen, källa: Lantmäteriverket Terrängdatabasen, källa: Lantmäteriverket

A) Terrängkarta B) Flygfotografi, 2015

© Geologiska forskningscentralen 
Terrängdatabasen, källa: Lantmäteriverket

C) Jordmånskarta, 1:200 000

Pistekohde Punktobjekt 
Jordmånskarta 1:200 000 bottenjordarter (< 1 m)Maaperäkartta 1: 200 000 pohjamaalajit (<1 m)

RT-luokitus Byggnadsteknisk klassificering 
Kalliomaa (Ka) Berggrund (Ka)
Sekalajitteinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (SY) Blandjordart, huvudjordart inte utredd (SY) 
Savi (Sa) Lera (Sa)
Paksu turvekerros (Tvp) Tjockt torvskikt (Tvp) 
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Bilaga  14 
Objekt  14:  Haavisto,  Etseri
6951075  N,  347107  E  (ETRS-TM35FIN)
A) Terrängkarta,  B)  Flygfotografi,  C)  Jordmånskarta  och  D)  Terrängskuggning.

0 100 200 m 
© Lantmäteriverket © Lantmäteriverket
Terrängdatabasen, källa: Lantmäteriverket Terrängdatabasen, källa: Lantmäteriverket

A) Terrängkarta B) Flygfotografi, 2018

© Geologiska forskningscentralen 
Terrängdatabasen, källa: Lantmäteriverket

C) Jordmånskarta, 1:200 000

Pistekohde 
Maaperäkartta 1: 200 000 pohjamaalajit (<1 m)
RT-luokitus 

Kalliopaljastuma (KaPa)
Kalliomaa (Ka)
Sekalajitteinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (SY) 
Paksu turvekerros (Tvp)
Vesi (Ve) 

      

 
 

    
  

   

  

 
  

 
  

  
  

  
  

  

     
 

  
 

    
  
 

0 100 200 m m 
© Lantmäteriverket, SYKE 
Terrängdatabasen, källa: Lantmäteriverket

D) Terrängskuggning, 2 m

Punktobjekt 
Jordmånskarta 1:200 000 bottenjordarter (< 1 m)
Byggnadsteknisk klassificering
Kalt berg (KaPa)
Berggrund (Ka)
Blandjordart, huvudjordart inte utredd (SY) 
Tjockt torvskikt (Tvp)
Vatten (Ve) 

m m 

m 

0 100 200 m 



Bilaga  15 
Objekt  15:  Kanervisto,  Etseri
6947820  N,  349734  E  (ETRS-TM35FIN)
A) Terrängkarta,  B)  Flygfotografi,  C)  Jordmånskarta  och  D)  Terrängskuggning.

0 100 200 m 
© Lantmäteriverket © Lantmäteriverket
Terrängdatabasen, källa: Lantmäteriverket Terrängdatabasen, källa: Lantmäteriverket

A) Terrängkarta B) Flygfotografi, 2018

© Geologiska forskningscentralen © Lantmäteriverket, SYKE 
Terrängdatabasen, källa: Lantmäteriverket Terrängdatabasen, källa: Lantmäteriverket

C) Jordmånskarta, 1:200 000 D) Terrängskuggning, 2 m

Pistekohde Punktobjekt 
Maaperäkartta 1: 200 000 pintamaalajit Jordmånskarta 1:200 000 ytjordarter 
RT-luokitus Byggnadsteknisk klassificering 

! ! ! ! ! ! 

! ! ! ! ! ! 

! ! ! ! ! ! 
Soistuma (Tvs, < 0,3) Försumpad mark (Tvs, <0,3)

Maaperäkartta 1: 200 000 pohjamaalajit (<1 m) Jordmånskarta 1:200 000 bottenjordarter (< 1 m)
RT-luokitus Byggnadsteknisk klassificering 

Sekalajitteinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (SY) Blandjordart, huvudjordart inte utredd (SY) 
Hienojakoinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (HY) Finkornig jordart, huvudjordart inte utredd (HY)
Paksu turvekerros (Tvp) Tjockt torvskikt (Tvp) 

  
    

   

    
    

    

       
 

      
           

 
        
         

    

m m 

m m 

0 100 200 m 



Bilaga  16 
Objekt  16:  Lähdekangas,  Etseri
6956130  N,  362044  E  (ETRS-TM35FIN)
A) Terrängkarta,  B)  Flygfotografi,  C)  Jordmånskarta  och  D)  Terrängskuggning.

0 100 200 m 
© Lantmäteriverket © Lantmäteriverket
Terrängdatabasen, källa: Lantmäteriverket Terrängdatabasen, källa: Lantmäteriverket

A) Terrängkarta B) Flygfotografi, 2016

© Geologiska forskningscentralen © Lantmäteriverket, SYKE 
Terrängdatabasen, källa: Lantmäteriverket Terrängdatabasen, källa: Lantmäteriverket

C) Jordmånskarta, 1:200 000 D) Terrängskuggning, 2 m

Pistekohde Punktobjekt 
Maaperäkartta 1: 200 000 pintamaalajit Jordmånskarta 1:200 000 ytjordarter 
RT-luokitus Byggnadsteknisk klassificering 

Ohut turvekerros (Tvo, 0,3-0,6m) Tunt torvskikt (Tvo, 0,3-0,6 m)
Maaperäkartta 1: 200 000 pohjamaalajit (<1 m) Jordmånskarta 1:200 000 bottenjordarter (< 1 m)
RT-luokitus Byggnadsteknisk klassificering 

Kalliomaa (Ka) Berggrund (Ka)
Sekalajitteinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (SY) Blandjordart, huvudjordart inte utredd (SY) 
Paksu turvekerros (Tvp) Tjockt torvskikt (Tvp) 
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Bilaga  17
Objekt  17:  Valkeamäenperä,  Etseri
6940909  N,  357463  E  (ETRS-TM35FIN)
6940671  N,  357256  E  (ETRS-TM35FIN)
A) Terrängkarta,  B)  Flygfotografi,  C)  Jordmånskarta  och  D)  Terrängskuggning.

2 

1 

0 100 200 m 
© Lantmäteriverket © Lantmäteriverket
Terrängdatabasen, källa: Lantmäteriverket Terrängdatabasen, källa: Lantmäteriverket

A) Terrängkarta B) Flygfotografi, 2018

© Geologiska forskningscentralen © Lantmäteriverket, SYKE
Terrängdatabasen, källa: Lantmäteriverket Terrängdatabasen, källa: Lantmäteriverket

C) Jordmånskarta, 1:200 000 D) Terrängskuggning, 2 m

Pistekohde Punktobjekt 
Maaperäkartta 1: 200 000 pintamaalajit Jordmånskarta 1:200 000 ytjordarter 
RT-luokitus Byggnadsteknisk klassificering 

! ! ! ! ! ! 

! ! ! ! ! ! Soistuma (Tvs, < 0,3) Försumpad mark (Tvs, < 0,3)
Maaperäkartta 1: 200 000 pohjamaalajit (<1 m) Jordmånskarta 1:200 000 bottenjordarter (< 1 m)
RT-luokitus Byggnadsteknisk klassificering

Sekalajitteinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (SY) Blandjordart, huvudjordart inte utredd (SY)
Hienojakoinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (HY) Finkornig jordart, huvudjordart inte utredd (HY)
Paksu turvekerros (Tvp) Tjockt torvskikt (Tvp) 

2 

1 

2 

1 

2 
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Bilaga  18 
Objekt  18:  Vapunsalo,  Etseri
6940671  N,  357256  E  (ETRS-TM35FIN)
A) Terrängkarta,  B)  Flygfotografi,  C)  Jordmånskarta  och  D)  Terrängskuggning.

0 100 200 m 
© Lantmäteriverket © Lantmäteriverket
© Skogscentralen © Skogscentralen 

A) Terrängkarta Terrängdatabasen, källa: Lantmäteriverket B) Flygfotografi, 2018 Terrängdatabasen, källa: Lantmäteriverket 

© Geologiska forskningscentralen © Lantmäteriverket, SYKE 
© Skogscentralen © Skogscentralen 
Terrängdatabasen, källa: Lantmäteriverket Terrängdatabasen, källa: Lantmäteriverket

C) Jordmånskarta, 1:200 000 D) Terrängskuggning, 2 m

Pistekohde Punktobjekt 
Aluekohde Områdesobjekt 

Maaperäkartta 1: 200 000 pintamaalajit Jordmånskarta 1:200 000 ytjordarter 
RT-luokitus Byggnadsteknisk klassificering 

Ohut turvekerros (Tvo, 0,3-0,6m) Tunt torvskikt (Tvo, 0,3-0,6 m)
Maaperäkartta 1: 200 000 pohjamaalajit (<1 m) Jordmånskarta 1:200 000 bottenjordarter (< 1 m)
RT-luokitus Byggnadsteknisk klassificering 

Kalliomaa (Ka) Berggrund (Ka)
Sekalajitteinen maalaji, päälajitetta ei selvitetty (SY) Blandjordart, huvudjordart inte utredd (SY) 
Paksu turvekerros (Tvp) Tjockt torvskikt (Tvp)
Vesi (Ve) Vatten (Ve) 
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Bilaga 19  

GIS-verksamhetsmodell för genomföring  av MORE-

projektet  

1 Behövligt källmaterial  

I analyserna rekommenderas det att använda kopierat material för att det ursprungliga materialet inte ska 

ändras i processerna. Det är bra att kopiera in allt material i samma mapp. 

I analyserna behövs huvudsakligen fyra typer av material: Källobjekt, områdesavgränsning, moränområden i 

marken och naturskyddsområden. I analyserna kan dessutom utnyttjas t.ex. materialet som presenteras i tabell 

4 i den egentliga rapporten. I synnerhet rekommenderas flygfotografier, terrängskuggningsbilder (2 m), 

terrängkartan, material över skogens ålder och jordartskartan. 

  1.1 Källobjekt 

Alla objekt som tagits med bör innefattas källmaterialet. Egna filer bör göras för punkt- och områdesobjekt. 

Genomgång av källorna är bra så att samma källa inte analyseras flera gånger. För detta ändamål kan man 

använda verktygen Find Identical eller Delete Identical (Data Management, ArcMap Advanced licens). 

Alternativt kan man också använda verktygen Find duplicate geometries eller Delete duplicate geometries i 

QGIS-programmet med öppen källkod. Om källorna inte är så många till antalet, kan arbetet även göras 

manuellt genom att ta bort källor som förekommer flera gånger i materialet. 

För varje källobjekt är det bra att göra upp en kolumn som visar det ursprungliga källmaterialet (exempelvis 

källobjekt enligt terrängdatabasen, objekt enligt skogslagen osv.). Dessutom bör X- och Y-koordinaterna finnas 

i egna kolumner. I piloten tillämpades koordinatsystemet ETRS-TM35FIN. För områdesobjekten fastställdes 

koordinaterna för objektens mittpunkter. 

För figurer med skogstillgångar finns materialets källmärkningar i kolumnen tilläggsuppgifter 2 i materialets 

attributtabell. I denna kolumn gjordes en sökning, som valde ut alla områdesobjekt som hänvisar till källor, 

gölar och källpåverkade myrmarker (läh*, tihkup* och allik*). Resultaten av sökningen hanterades manuellt, 

eftersom exempelvis orden gallring av överståndare (yläharvennus) och närhet (läheisyys) gav upphov till 

flera felaktiga områdesobjekt som måste tas bort ur analyserna. 

Tabell 1. Jordartskartor som utnyttjats i piloten samt deras villkorssats. I villkorssatserna utnyttjades jordartskartans 

jordartskoder i syfte att göra villkorssatsen tydligare. 

Material Villkorssats 

Figur med skogstillgångar "LISATIETO2" LIKE '%läh%' OR "LISATIETO2" LIKE '%tihkup%' OR "LISATIETO2" LIKE '%allik%' 

Jordartskarta 1: 200 000 PINTAMAALAJI_KOODI =195210 OR( PINTAMAALAJI_KOODI = 19551891 AND 
POHJAMAALAJI_KOODI = 195210) 

Jordartskarta 1:20 000 (PINTAMAALAJI_KOODI = 195214 OR PINTAMAALAJI_KOODI = 195215 OR 

PINTAMAALAJI_KOODI = 195513 OR PINTAMAALAJI_KOODI = 195512 OR 
PINTAMAALAJI_KOODI = 195213) AND (POHJAMAALAJI_KOODI = 195214 OR 
POHJAMAALAJI_KOODI = 195215 OR POHJAMAALAJI_KOODI = 195213) 

1 
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  1.2 Områdesavgränsning 

Områdesavgränsningen definierar undersökningsområdet och minskar på materialet som behandlas. Området 

bör vara en polygon för att modellen ska fungera. I piloten tillämpades gränserna för NTM-centralen i Södra 

Österbottens ansvarsområde för miljö och naturresurser. 

  1.3 Moränområden 

            

                

       

 

I piloten utnyttjades en så noggrann jordartskarta som möjligt. Ur attributtabellerna (bild 1) söktes fram 

godtagbara områden genom en enkel villkorssats (tabell 1) och sparades i en egen fil. Detta material bör vara 

en polygon för att modellen ska fungera. 

Bild 1. Sökning i attributtabellen. 

  1.4 Naturskyddsområden 

             

             

   

 

Filen innehåller medtagna naturskyddsområden som är samlade i ett och samma material. För varje område 

görs även en kolumn med mer information om naturskyddsområdet. Detta material bör vara en polygon för att 

modellen ska fungera. 

 2 Materialprocessning 

 2.1. Verktyg 

            

    

            

              

               

           

     

ArcGIS-programmets Model Builder–applikation gör det möjligt att beskriva analyserna i form av en flödesplan 

samt automatisk processning av materialet. 

Nedan presenteras verktyget som har utarbetats med applikationen Model Builder i syfte att göra upp 

analyserna av geografisk information i MORE-projektet (bild 2). Användarens uppgift är att mata in nödvändigt 

källmaterial i verktyget, välja mapp dit materialet sparas och göra önskade val och förändringar i analysens 

verktyg. Runt naturskyddsområden och moränområden kan exempelvis önskat avstånd (Search distance) 
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definieras, inom vilket områdets källor väljs ut till den fortsatta processen. I modellen är antagandet 200 meter 

runt moränområden och 500 meter runt naturskyddsområden. 

Bild  2  2.  Verktyget  som  gjorts  med  applikationen  Model  Builder  i  syfte  att  göra  upp  analyserna  av  geografisk  information  

i  MORE-projektet.  

 

Den  färdiga  filen  innehåller  nu  alla  källobjekt  i  det  önskade  området  och  attributuppgifter  om huruvida  de  ligger 

i  en  godtagbar jordart  och  i ett  naturskyddsområde.  Efter  detta  kan  dessa  källobjekt  sökas  med  enkel  

villkorssats  (bild  3).  

Bild 3. Sökning i attributtabellen. 
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 2.2 Verktygets huvudsakliga innehåll 

I verktyget väljs källobjekt i områden fastställda på basis av avstånden för morän- och skyddsområden, varefter 

de väljs ut för fortsatt analys och skrivbordsgranskning. I piloten tillämpades 200 meter runt moränområden 

och 500 meter runt naturskyddsområden. Dessutom avgränsas de valda områdena med önskad 

områdesavgränsning. I piloten utnyttjades NTM-centralen i Södra Österbottens ansvarsområde för miljö och 

naturresurser som områdesavgränsning. 

Vertyg som användes: 

- Buffer (Analysis) 

- Select by location (Selection) 

- Extract by mask (Spatial Analyst) avgränsning av rastermaterial 

- Clip (Data Management) avgränsning av vektormaterial 

  2.3 Eventuell fortsatt processning 

I piloten fastställdes åldern på trädbeståndet i varje källobjekt med verktyget Extract values to raster för 

punktobjekten. Värdet kan även definieras för mittpunkterna i områdesformade objekt. I piloten beräknades 

trädbeståndets ålder i områdesobjekten (median och medelvärde) med verktyget v.rast.stats i QGIS-

programmet. Värdena förenades med den ursprungliga filen med hjälp av funktionen Join tables i ArcMap-

programmet. Efter detta utfördes attributsökning, som valde ut objekt där skogens ålder är ≥ 80 år. För dessa 

utfördes noggrannare skrivbordsgranskning, varvid läget i ett naturskyddsområde eller dess närhet lämnades 

bort. 
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