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1 0817408 Viitaniemen pohjavesialue
Viitaniemen pohjavesialue sijaitsee Juankosken kaupungin Säyneisen keskustaajamasta noin 6 km etelään. Viitaniemen pohjavesialue rajoittuu pohjoisessa Suojärveen, idässä Mustikkamäen alueeseen, etelässä Salonsuon eteläpuolelle ja länsiosassa Kivivuoren länsipuolen soistuneeseen alueeseen. Pohjavesialueella sijaitsee Viitaniemen vesiyhtymän vedenottamo.
1.1 Geologia ja hydrogeologia
Viitaniemen pohjavesialue käsittää pienen moreeniselänteen ja sen ympärillä olevat
kallioalueet.
Juankosken Viitaniemen pohjavesialue on vedenhankinnan kannalta tärkeä Iluokan pohjavesialue. Alueen kokonaispinta-ala on noin 0,34 km2, josta pohjaveden
muodostumisalueen pinta-ala on noin 0,13 km2. Alueen arvioitu antoisuus on 64
m3/d, kun sadannasta imeytyy 30 % pohjavedeksi.
Viitaniemen pohjavesialueen pituus on noin 820 metriä. Pohjavesialue on leveimmillään noin 650 metriä Mustikkamäen alueella ja kapeimmillaan noin290 metriä
pohjavesialueen pohjoisosassa Suojärven rannalla.
Pohjaveden virtaussuunta on luoteeseen kaakkoisosan kallio- ja moreenialueilta
pohjavedenottamolle. Pohjavesi purkautuu Suojärveen.
Kallioperä
Viitaniemen pohjavesialueen kallioperä on esitetty kartassa 2. Alueen kallioperä on
pääosin kiillegneissiä. Pohjaveden ottamon alueella kulkee luode-kaakko suuntainen kvartsijuoni ja pohjoisosassa karsikivijuoni. Mustikkamäen ja Kivivuoren alueet
ovat kallioisia alueita.
Maaperä
Viitaniemen pohjavesialueen maaperä on esitetty kartassa 3. Pohjavesialueen länsiosa on saraturvevaltainen alue: Vedenottamon alue on hiekkaa. Pohjavesialueen
pohjois-, koillis-, itä, etelä ja lounaisosa on moreenia. Pohjavesialueen kaakkoisosassa on Mustikkamäen kallioalue ja pohjavesialueen keskiosalla Kivivuoren kallioalue.
Pohjavesi
Viitaniemen pohjavesialue on akviferityypiltään moreenimuodostuma. Pohjavedenpinta on noin +113-114 m mpy. Pohjaveden päävirtaussuunta on luoteeseen. Pohjavesi purkautuu Suojärveen.
Alueen käyttökelpoisuus vedenhankintaan on hyvä. Pohjaveden kemiallinen ja
määrällinen tila on hyvä. Riskitoimintojen vaikutus ei näy laadunmuutoksina pohjavedessä.
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1.2 Suojärven vedenottamo, pohjaveden laatu ja valvonta
1.2.1 Suojärven vedenottamo
Viitaniemen pohjavesialueella sijaitsee Viitaniemen vesiyhtymän Suojärven vedenottamo. Vedenottamo sijaitsee Suojärven eteläpuolella. Vedenottamolla on
vuonna1978 käyttöönotettua kuilukaivo.
Vedenottamokaivon pohjalle on asennettu rakeista kalkkikiveä veden alkalointia
varten.
Suojärven vedenottamon kapasiteetti on 64 m3/d. Vedenottolupa on myönnetty
13.11.1978. Vuonna 2010 ottamolta on pumpattu vettä keskimäärin 30 m3/d. Vedenottamon vuotuinen käyttö (m3/d) vuonna 2010 oli noin 47 % pohjavesialueen antoisuudesta. Suojärven vedenottamolta otetut vuotuiset vesimäärät on vuosina
2000-2010 on esitetty kuvassa 1.

Suojärven vedenottamolta
pumpatut vesimäärät 2000-2010
40

m3/d

30
20
Suojärvi

10
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Kuva 1. Suojärven vedenottamolta otetut vuorokautiset vesimäärät vuosina 2000-2010.

1.2.2 Suojärven vedenottamon vedenlaatu ja valvonta
Viitaniemen vesiyhtymän Suojärven vedenottamon raakaveden laatu on hyvä. Verkostoon johdetun veden laatu vuosina 2008 ja 2011 on esitetty taulukossa 2. Veden
kloridipitoisuus on 1,1-1,4 mg/l mikä vastaa luonnollista tasoa. Vesi on hapanta
pH:n ollessa 6,3. Kulutukseen johdetun veden pH-arvo on jäänyt hieman suositusten alapuolelle, joka viittaa siihen, ettei alkalointi ole ollut riittävä. Vesi voi aiheuttaa
korroosiovaurioita vesijohdoissa ja värjäytymistä vesikalusteissa. Raakavesi alkaloidaan kalkilla ennen verkostoon syöttöä. Veden rautapitoisuus on hiukan koholla
0,420-0,610 mg/l. Rautapitoisuus voi näkyä veden hajuna ja pahana makuna sekä
pyykin, astioiden ja keraamisten kalusteiden värjääntymisenä. Kohonnut rautapitoisuus voi aiheuttaa myös korroosiota putkistossa. Veden mangaanipitoisuus on hiukan koholla 0,053-0,063mg/l. Rauta- ja mangaanipitoisuudet ylittivät STM asetuksen 461 suositellut enimmäisarvot.
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Kemiallinen hapenkulutus Cod Mn on alle 1 mg/l eli hyvä eikä tästä aiheudu pyykin
värjäytymistä tai pahaa makua. Veden kokonaiskovuus on huono 0,22 mmol/l. Veden alkaliniteetti on alhainen 0,16-0,21 mmol/l. Vesi voi syövyttää metalliputkia.
Veden happipitoisuus 1,5 mg/l on kohtalainen. Alhainen happipitoisuus aiheuttaa
haju ja makuhaittoja. Veden sähkönjohtavuus on alhainen6,8-7,1 mS/m.
Vedessä ei havaittu bakteereja eikä orgaanista ainesta. Veden alumiini-, arseeni -,
kadmium-, kupari-, lyijy-, sulfaatti- ,typpipitoisuus arvot ovat alhaisia. Fysikaaliskemiallisten ominaisuuksien osalta kulutukseen johdettu vesi on täyttänyt talousvedelle asetetut vaatimukset.
Taulukko 1. Viitaniemen vesiyhtymän Suojärven vedenottamon verkostoon johdetun veden laatu 2008 ja
2011.
Parametri
Yks.
Suojärvi (2008,2011)
n
Ka
Md Min Max
Lämpötila
°C
1 5,8
0,26 0,87
Sameus
FNU
2 0,56
Väriluku
mg Pt/l 2
5
<5
5
pH
2 6,3
6,3
6,3
6,3
Rauta
mg/l
2 0,51
0,610 0,420
Mangaani
mg/l
2 0,058
0,053 0,063
Ammoniumtyppi NH4-N
mg/l
2 0,005
0,009 0,012
Nitraattityppi
mg/l
2 0,025
0,014 0,036
NO3-N
Nitriittityppi
mg/l
2 <0,005
NO2-N
Kokonaistyppi
mg/l
1 0,070
Sähkönjohtavuus
mS/m 2 6,9
6,8
7,1
Alkaliteetti
mmol/l 2 0,19 0,19 0,16 0,21
Hapen kyllästysaste
kyll.% 1
12
Happi, liukoinen
mg/l
1 1,5
CODMn
mg/l
2
<1
Kovuus
mmol/l 1 0,22
Kovuus
dH
1 1,2
Kloridi
mg/l
2 1,7
Sulfaatti
mg/l
2 15,5
15
16
Natrium
mg/l
2
3
2,8
3,1
TOC
mg/l
1
<1
Lyijy
µg/l
2
<2
<2
<2
<2
Kupari
µg/l
2
<2
<2
<2
<2
Kadmium
µg/l
1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Arseeni
µg/l
2
<2
<2
<2
<2
Alumiini
µg/l
1
12
E.coli (Colilert)
pmy/100 1
0
ml
Koliform. bakt. (Colilert) pmy/100 1
0
ml
Enterokokit,
pmy/100 1
0
alustavat
ml
Enterokokit,
pmy/100 1
0
varmistetut
ml
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Valvontaohjelma perustuu Sosiaali- ja Terveysministeriön asetukseen 461 talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista. Raakaveden ja vesilaitokselta
lähtevän veden valvonta ei kuulu viranomaisvalvontaan (kunnan terveydensuojeluviranomainen), vaan ne kuuluvat vesiyhtymän omaan käyttötarkkailuun.
Laitoksen käyttötarkkailu käsittää veden pH-seurannan vedenottamolla. Käyttöpäiväkirjaan tehdään merkinnät kuukausittain verkostoon pumpattavasta vesimäärästä, sähkömittarilukema, syötetyn kalkin ja kalkkiliuoksen määrä, pH-lukema ja normaaleista toiminnoista poikkeavat toimenpiteet.
Käyttötarkkailuun kuuluva näytteenotto verkostoon lähtevän veden suoritetaan 1
kerran vuodessa 1-3 vuoden välein. Verkostoon lähtevästä vedestä analysoidaan ecoli, koliformiset bakteerit, sameus, väri, maku, haju, rauta, mangaani, KMnO 4, pH,
kloridi, ammonium, nitraatti, nitriitti, (fluoridi ainakin kerran).
Vesiyhtymä huolehtii tarkastusnäytteiden ottamisesta terveysvalvonnan ohjeistuksen mukaisesti. Henkilökunnalla on talousvesihygieenistä osaamista osoittava todistus. Tutkiva laboratorio toimittaa asianmukaiset näyteastiat. Näytteet lähetetään
tutkittavaksi Savo- Karjalan Ympäristötutkimukseen. Tarkkailun tulokset toimitetaan
heti niiden valmistuttua Viitaniemen vesiyhtymälle sekä terveydensuojeluviranomaiselle. Jos määrityksissä huomataan poikkeamia asetetuista laatuvaatimuksista tai
laatusuosituksista, tekee tutkimuksia suorittava laboratorio välittömästi ilmoituksen
Viitaniemen vesiyhtymälle ja ympäristöterveysvalvonnalle. Ympäristöterveysvalvonta yhdessä vesiyhtymän kanssa tekee päätökset jatkotoimenpiteistä. Tarvittaessa
tutkimustiheyttä, näytteenottopaikkoja ja määritysvalikoimaa voidaan muuttaa.
Vesiyhtymä huolehtii veden laadun tiedottamisesta käyttäjille. Viitaniemen vesiyhtymällä vedenottamon häiriötilanteessa vedenjakelu osalla verkostoaluetta tulee
keskeytymään. Veden puutteen tai jakeluhäiriön sattuessa selvitetään yhdessä
Ympäristöterveyspalvelun, Juankosken vesihuoltolaitoksen ja teknisten palveluiden
kanssa korvaavien vesilähteiden ja korvaavien jakelujärjestelmien käyttö. Ympäristöterveyspalvelut selvittää mm. vesilähteen veden laadun ja kuljetusajoneuvojen
säiliöiden sopivuuden käyttöön. Epäiltäessä vaaratilannetta ja vaaratilanteissa vesiyhtymän tarkastuksia ja näytteidenottoa lisätään. Tarvittaessa terveydelle haitallisen talousveden jakelu kielletään välittömästi tai laboratoriotutkimuksien perusteella.
Viitaniemen pohjavesialueen pohjaveden määrällistä tarkkailua suoritetaan vedenottamon pohjavesikaivoista kuukausittain pumpattavan veden määrän seurantana. Mittaustulokset toimitetaan vuosittain Pohjois- Savon ELY-keskukseen (Yvastuualue).
Siilinjärven ympäristöterveydenhuollon valvontatutkimussuunnitelmaluonnoksen
mukaan vuonna 2012 tarkastetaan valvontatutkimusohjelma ja sen toteutuman sekä tutkimustulosten arviointi, henkilöstön talousvesihygieeninen osaaminen, vedenottamoiden ja niiden ympäristön tarkastus, erityistilanteisiin varautuminen, laitoksen oma käyttötarkkailu, laitostilojen siisteys ja kunto, kemikaalien käyttö ja varastointi.
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1.3 Toiminta-alue ja vedenjakeluverkosto
Viitaniemen pohjavesialueella sijaitsee Viitaniemen vesiyhtymän toiminta-alue.
Toiminta-alue rajautuu pohjoisessa Myllyhiekan- Myllykosken –Virvujärven pohjoispuolelta –Tolppalankorpeen, idässä Palokankaalta- Mustikkamäkeen- Leppiahoon
ja Suurisuohon, etelässä Siitinlammen eteläpuolelle- Tervavuorelle- Salakkalahteen, lännessä Pyykkisaaren itäpuolelle- Pieni Myhkyrin länsipuolelle, Kirvesluotoon
ja IsoKokon itäpuolelle. Viitaniemen pohjavesialueen vesijohtoverkosto on muoviputkea.
Viitaniemen vesiyhtymällä vedenottamon häiriötilanteessa vedenjakelu osalla verkostoaluetta tulee keskeytymään.
1.4 Suoja-aluepäätökset
Viitaniemen pohjavesialueelle ei ole perustettu vesioikeudellisia suoja-alueita.
1.5 Pohjaveden havaintoputket
Viitaniemen pohjavesialueella ei ole pohjaveden havaintoputkia.
1.6 Pohjavesimuodostumasta suoraan riippuvaiset pintavesi- ja maaekosysteemit sekä pohjavesialueella sijaitsevat suojelualueet
Viitaniemen pohjavesialueella ei sijaitse pohjavesilampia eikä lähteitä. Pohjavesialueen pohjoispuolella sijaitseva Suojärvi on erittäin ruskeavetinen, lievästi rehevä
ja lievästi hapan järvi.
Viitaniemen pohjavesialueella ei sijaitse suojelualueita.
1.7 Viitaniemen maankäyttö- ja kaavatilanne
Juankoskella on voimassa Pohjois- Savon maakuntakaavan 2030. Kaava on vahvistettu Ympäristöministeriössä 07.12.2011. pohjavesialue on merkitty maakuntakaavaan alueena pv1 659.
Viitaniemen pohjavesialueen maankäyttöä hallitsee metsätalous. Pohjavesialueen
pohjoisosassa sijaitsee Suojärvi. Pohjavesialueella ei ole asutusta, teollisuutta,
maa-ainestenottoa eikä peltoviljelyä.
Taulukossa 2 ja kuvassa 2. on esitetty Viitaniemen maankäytön tila ympäristöhallinnon ylläpitämän vuoden 2000 slices aineiston mukaan.
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Taulukko 2. Maankäyttö Viitaniemen pohjavesialueella (ha/%). Slices 2000 –aineisto.
Pinta-ala (ha)
Pinta-ala (%)
muodostumis- pohjavesi- muodostumis- pohjavesiMaankäyttöluokka
alueella
alueella
alueella
alueella
0
0
0
0
Taajama-asutus
0
0
0
0
Haja-asutus
0
0
0
0
Loma-asutus
0
0
0
0
Peltoviljely
13,3
31,5
102,3
31,5
Metsätalous
0
0
0
0
Maa-ainestenotto
Vesistöt
0,2
2,2
1,5
2,2
Teollisuus - tai varastoalue
0
0
0
0
Varalla
0
0
0
0
Virkistyskäyttö
0
0
0
0

Kuva 2. Maankäyttö Viitaniemen pohjavesialueella. Slices 2000-aineisto.

1.8 Toimenpidesuositukset
Mikäli pohjavesialueella vedenottamoiden läheisyyteen suunnitellaan toimintoja, joilla voi olla vaikutusta pohjaveden laadulliseen tai määrälliseen tilaan tulee toiminnan
vaikutusalue selvittää riittävän kattavilla tutkimuksilla.
Pohjaveden otto ei saa ylittää muodostuvan pohjaveden määrää, ei edes häiriö- tai
poikkeustilanteissa.
Pohjaveden laadun valvontatutkimusohjelma tulee päivittää 5 vuoden välein tai tarvittaessa. Näytemäärät tulee tarkastaa asetuksen mukaisiksi
Pohjaveden laadun seurantaa tulee kehittää siten, että kaikki vesiyhtymän vesitarkkailuista saadut tulokset kootaan paikkatiedoiksi ja näiden tulosten pohjalta täydennetään tarkkailuohjelmaa tarvittaessa.
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Kaikkien tarkkailujen tulokset tulee toimittaa vuosittain Juankosken kaupungin lisäksi Pohjois- Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukseen (ELY-keskus) Yvastuualueelle sähköisessä muodossa. Erityistilanne-/ valmiussuunnitelma tulee
päivittää säännöllisesti.
Vedenottamolla havaitut rauta- ja mangaanipitoisuudet tulee tarkistaa uusintanäytteillä. Mikäli tulos ylittää STM 461 asetuksen suositukset tulee vedenottamolla varautua raudan- ja mangaaninpoistoon.
Kaikkiin uusiin asennettaviin pohjaveden havaintoputkiin on asennettava lukko.
Pohjaveden havaintoputkiin on merkittävä näkyviin pohjaveden havaintoputken numero. Pohjaveden havaintoputket on paikannettava ja pohjaveden havaintoputkien
pään korko on vaaittava N60- tasoon. Uusista asennettavista pohjavesiputkista tulee tehdä pohjaveden havaintoputkikortti, joka toimitetaan kaupungin ympäristötoimelle ja Pohjois- Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukseen (ELY-keskus)
Y-vastuualueelle.

2 Viitaniemen pohjavesialueella sijaitsevat riskitoiminnot, niiden
arviointi ja toimenpidesuositukset
2.1 Asutus
2.1.1 Viemäriverkosto, verkostoon kuulumattomat kiinteistöt ja jätevedenpumppaamot
Viitaniemen pohjavesialueella ei ole asutusta eikä täten viemäriverkostoa tai jätevesijärjestelmiä. Alueella ei sijaitse jätevesipumppaamoita. Viemäriverkoston tavoitealue ei sijoitu Viitaniemen pohjavesialueelle.
Riskinarviointi
Alueella ei ole jätevesiviemäreitä, joten riskiä pohjavedelle aiheudu.
Toimenpidesuositukset
Mikäli alueelle rakennetaan asutusta tulee viemäröinti suunnitella kaupungin ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Jätevesien maahan imeyttäminen on kielletty.
2.2 Liikenne ja tien- ja kadunpito
2.2.1 Tiestö, liikennemäärät, tienpito ja liukkauden torjunta
Viitaniemen pohjavesialueella ei sijaitse yleisiä teitä. Vedenottamon tietä ei suolata.
Vedenottamon tielle ei ole asennettu pohjavesialue-kylttiä.
Riskinarviointi
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Tienpidon ja liikenteen aiheuttamat pohjavesiriskit ovat suurimmillaan vilkkailla pääteillä. Suojärven vedenottamolla liikenteestä ja tienpidosta ei aiheudu pohjaveden
pilaantumisen riskiä.
Toimenpidesuositukset
Nurmi tulisi pitää lyhyenä. Tienvarsiojat tulee pitää avoimina, jotta vesi pääsee niissä vapaasti virtaamaan. Pölynsidonnassa ei tule käyttää suolaa.
Pohjavesialue tulee merkitä tien varteen. Merkit tulee tarkistaa ja uusia mikäli ne
ovat huonokuntoisia.
Pohjavesialueilla tehtäviin kaivutöihin tulee kiinnittää erityistä huomiota.
2.3 Yritystoiminta
Viitaniemen pohjavesialueella ei ole yritystoimintaa, josta voisi aiheutua suurta pohjaveden pilaantumisen vaara. Pohjavesialueella ei ole voimassa olevia ympäristölupia.
Kaikessa toiminnassa tulee ottaa huomioon pohjavesiriskit ja niihin varautuminen.
Toiminnan päästöjen pohjavedelle aiheuttaman riskin suuruuteen vaikuttaa mm.
maaperä- ja pohjavesiolosuhteet, maaperään joutuneen kemikaalin myrkyllisyys ja
vesiliukoisuus.
Riskinarviointi
Alueella ei ole yritystoimintaa, joka aiheuttaisi riskin pohjaveden laadulle.
Toimenpidesuositukset
Pohjavesialueille ei ensisijaisesti tule sijoittaa uutta yritystoimintaa, josta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Ympäristöluvanvarainen pohjaveden pilaantumisvaaraa aiheuttava yritystoiminta saadaan ohjeistettua luvituksen kautta.
Viranomaisille on ilmoitettava välittömästi sellaisista onnettomuuksista, jossa kemikaaleja on päässyt ympäristöön. Kaikista kemikaalionnettomuuksista on pidettävä
kirjaa.
Pohjavesialueelle sijoittuneen toiminnon tulee toiminnoissaan ottaa huomioon pohjaveden pilaantumisvaara. Varastoalueet on pidettävä siisteinä, siten esimerkiksi
vuodot huomataan helpommin. Pintavedet tulee johtaa pohjavesialueen ulkopuolelle.
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2.4 Maa-ainesten otto
Viitaniemen pohjavesialueella ei ole voimassa olevia maa-aineslupia eikä alueella
ole harjoitettu maa-ainestenottoa..
2.4.1 POSKI – projektissa luokitellut alueet
Pohjois- Savon ympäristökeskuksen Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen eli POSKI-projekti selvitti 2007 luonnon ja maisemansuojelun
kannalta arvokkaita harjualueita. Projektin tavoite oli turvata maakunnassa hyvän ja
turvallisen pohjaveden saanti yhdyskuntien vesihuoltoon sekä laadukkaiden kiviainesten saanti yhdyskunta- ym. rakentamiseen.
Viitaniemien pohjavesialueella ei sijaitse luonnon ja maisemansuojelun kannalta arvokkaita harjualueita.
2.4.2 SOKKA
Pohjois-Savon soranottoalueiden kartoitus ja kunnostustarve –hankkeen tavoitteena oli kartoittaa alueella sijaitsevia vanhoja maa-aineksenottoalueita ja selvittää niiden tila ja kunnostustarve. Työ tehtiin osana valtakunnallista soranottoalueiden tila
ja ympäristöriskit (SOKKA)-hanketta. Pohjois- Savon ympäristökeskuksen SOKKAprojekti selvitti vanhojen maa-ainesottoalueiden tilaa Juankosken alueella vuonna
2010.
SOKKA-projektin mukaan Viitaniemen pohjavesialueella ei ole yhtään maisemoimaton maa-ainesten ottoaluetta.
Riskinarviointi
Maa-ainestenotto ei aiheuta riskiä Viitaniemen pohjavesialueella, koska alueella ei
harjoiteta maa-ainesten ottoa.
Toimenpidesuositukset
Luonnontilassa olevalle pohjavesialueelle ja vedenottamon läheisyyteen ei tule
myöntää uusia maa-ainestenottolupia. Murskaustoimintaa voidaan harkita pohjavesialueella, mikäli se liittyy kiinteästi alueella suoritettavaan maa-ainestenottoon.
Ympäristölupaa murskaustoiminnalle myönnettäessä tulee käyttää tapauskohtaista
harkintaa ja huolehtia, että toiminnassa otetaan pohjavedensuojelu huomioon.
Ympäristölupia asfalttiasemien toiminnalle ei tule myöntää. Asfalttiasematoiminta
aiheuttaa riskin pohjavedenlaadulle lisäten haitallisten aineiden määrää ja käsittelyä
alueella. Asfalttiasematoiminta muodostaa siten perusteettoman riskin vedenhankintakäyttöön varatun pohjavesialueen pohjavedenlaadulle.
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Mikäli pohjavesialueella vedenottamoiden läheisyyteen suunnitellaan toimintoja, joilla voi olla vaikutusta pohjaveden laadulliseen tai määrälliseen tilaan tulee toiminnan
vaikutusalue selvittää riittävän kattavilla tutkimuksilla.
2.5 Maa- ja metsätalous
Viitaniemen pohjavesialueella ei ole ympäristölupavelvollisia eläinsuojia eikä viljelyssä olevia peltoalueita.
Ympäristöhallinnon slices 2000-aineiston mukaan Viitaniemen pohjavesialueella on
metsätalousmaata 31,5 ha, mikä on 92,6 % pohjavesialueen kokonaispinta-alasta.
Riskinarviointi
Pohjavesialueen metsätalous muodostaa pienen riskin pohjavedelle. Pohjavesialueilla olevien metsien lannoitus tulee suorittaa nitraattiasetuksen mukaisesti.
Toimenpidesuositukset
Metsänhoidollisissa toimenpiteissä on vältettävä lannoitusta, torjunta-aineiden käyttöä, uudistus- ja kunnostusojituksia sekä raskasta maanmuokkausta. Maaperää
muokkaavissa toimenpiteissä, kuten metsäojien perkauksessa tulee välttää kaivuun
ulottamista kivennäismaahan.
Torjunta-aineina ja lannoitteina saa pohjavesialueella oleville metsäalueille käyttää
vain Turvallisuus – ja kemikaaliviraston (Tukes) hyväksymiä aineita. Listaus torjunta-ainevalmisteista, joiden käytölle pohjavesialueella on asetettu rajoituksia, löytyy
Turvallisuus – ja kemikaaliviraston elintarviketurvallisuusviraston internet-sivuilta
osoitteesta www.tukes.fi. Sivuilta löytyy myös lista pohjavesialueilla sallituista aineista.
2.6 Muuntamot
Viitaniemen pohjavesialueella ei ole yhtään muuntamoa.
Riskinarviointi
Muuntajien riskin pohjavedelle aiheuttaa niiden sisältämä muuntajaöljy. Viitanimen
pohjavesialueella ei sijaitse muuntamoja, joten riskiä pohjaveden pilaantumiselle ei
synny.
Muuntajilla ei ole automaattisia hälytysjärjestelmiä, vaan ylijännite tai maasulkuvirta
laukaisevat koko johtolähdön sähköasemalta saakka, josta automatiikka hoitaa
sähkön takaisin, jos vika on poistunut, muuten hälytys tulee päivystäjälle lauenneesta johtolähdöstä.
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Toimenpidesuositukset
Pohjavesialueille
altaallisina.

rakennettavat

uudet

muuntamot

on

rakennettava

suoja-

Sähköyhtiön tulee pitää pohjavesialueella sijaitsevista öljyjäähdytteisistä muuntajista ajan tasalla olevaa rekisteriä ja karttaa, joka tulee toimittaa myös pelastuslaitokselle sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
2.7 Pilaantuneet tai mahdollisesti pilaantuneet maa-alueet
Pilaantuneita ja mahdollisia pilaantuneita maa-alueita ei Viitaniemen pohjavesialueella Maaperän tilan tietojärjestelmän (Matti-rekisterin) mukaan ole yhtään kappaletta.
2.8 Ilmastonmuutoksen aiheuttama vaikutus
Ilmastonmuutoksen arvioidaan lisäävän sadantaa tulevaisuudessa ja etenkin rankkasateista johtuvien tulvien ennustetaan lisääntyvän. Ilmastonmuutoksen myötä
vuosisadannan odotetaan kasvavan 2-40 % vuoteen 2080 mennessä. Sateisuus lisääntyisi erityisesti talvikuukausina arvioiden mukaan 5-75 %. Kesäkuukausina
muutos olisi -10… +20 %. Lisäksi harvinaisen rankkojen sateiden on arvioitu kasvavan yleensä keskimääräisiä sadantoja enemmän. Kasvava sadanta lisää valuntaa
ja virtaamia. Suurimmat muutokset tulevat tapahtumaan valunnan, virtaaman ja vedenkorkeuden vuodensisäisessä vaihtelussa.
Riskinarviointi
Tulvat muodostavat riskin vesistöjen läheisyyteen sijoittuneille vedenottamoille. Vesistöjen vedenpinnan nousun seurauksena voi rantaimeytyminen lisääntyä mikä
puolestaan vaikuttaa vedenottamoiden vedenlaatuun negatiivisesti. Tulvavesien
pääsy vedenottamolle voi pilata vedenottamon raakaveden laadun.
Pohjois- Savon ympäristökeskus on alustavasti selvittänyt Pohjois-Savon alueen
vedenottamoiden tulvariskejä ja niiden vaikutuksia vesihuollolle. Alustavassa tulvariskiarviossa Suojärven vedenottamo luokitellaan erittäin pienen riskin alueeksi tulvan suhteen.
Tulvien ennaltaehkäisy ja hallinta on tärkeää tulvavaaran alaisilla vedenottamoilla.
Kaivon rakenteiden on oltava kunnossa, kaivon maanpäällisten rakenteiden on ulotuttava riittävän korkealla ja kaivoa ympäröivä maa on luiskattava.
Viitanimen vedenottamokaivo sijaitsee noin 80 metrin päässä Suojärvestä. Suojärven pinnankorkeus on noin +104,8 m mpy (N60). Vesipinta on selkeästi pohjavedenpintaa alemmalla tasolla. Pohjavedenpinta on noin tasolla + 113-114 m mpy
(N60). Tulvakartoituksen mukaan vesistön tulvakorkeus ei yllä lähellekään pumppaamoa. Veden kohoaminen ei täten vaikuta kaivon tekniikkaan, sillä vedennousu
kaivon kannen tasolle ei liene mahdollista.
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LIITE 1.

TOIMENPIDEOHJELMA VIITANIEMI 10.04.2012

SAVO-KARJALAN
VESIENSUOJELUYHDISTYS RY
Suojelusuunnitelman seurantaryhmä päivittää
toimenpideohjelmaa vuosittain. Seurantaryhmä
tarkistaa sekä tarvittaessa täsmentää vastuu- ja
valvontavastuutahot, toimenpidesuositukset ja
aikataulun.
Toimenpidesuositukset toiminnottain
Asutus:
Öljysäiliöt/ lämmitysmuodot
Öljysäiliörekisterin/- luettelon ajan tasalla pitäminen

Vastuutaho

Seuranta/Valvontavastuu

Aikataulu

Tarkennuksia ja lisätietoja

Pelastusviranomainen

Pohjois-Savon
pelastuslaitos/palotarkastaja,
kaupungin pelastusviranomainen

jatkuvasti

Luettelo maanalaisista
öljysäiliöistä pohjavesialueella
päivitettävä(kunto, tilavuus,
tarkastusajat).

Pohjois-Savon
pelastuslaitos/Palotarkastaja,
kaupungin pelastusviranomainen

jatkuvasti

Tarkastukset KTM:n päätöksen
344/78 mukaisesti.
Asennukset KTM:n päätöksen
314/1985 mukaisesti.
Palavien nesteiden säilytys KTM:n
asetuksen 313/1985 mukaisesti.
Ympäristönsuojelumääräykset
2011.

Maanalaisten öljy-, polttoaine- ja kemikaalisäiliöiden
Kiinteistön omistaja/haltija
säännölliset tarkastukset. Tarkastukset vähintään joka
kymmenes vuosi.
Ensimmäinen tarkastus tehtävä 1.1.2015 mennessä
tai kymmenen vuoden kuluessa säiliön käyttöönotosta
tai viimeisimmästä tarkastuksesta.Tarkastuspöytäkirja
on säilytettävä ja toimitettava pelastusviranomaiselle
ja esitettävä pyydettäessä
ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tarkastuksen saa
suorittaa vain Turvatekniikan keskuksen hyväksymä
tarkastaja.

Seuranta

Toimenpidesuositukset toiminnottain
Öljyä, polttoainetta ja nestemäistä kemikaalia ei saa
varastoida maanalaisessa säiliössä. Maanpäällisen
säiliön on oltava kaksivaippainen tai katetussa suojaaltaassa oleva yksivaippainen säiliö. Polttoainesäiliöt
tulee varustaa lapon- sekä ylitäytönestolla.
Maanpäällinen yksivaippainen kiinteä tai siirrettävä
öljy-, polttoaine- ja muu kemikaalisäiliö, säiliökontti
sekä nestemäisen kemikaalin astiavarasto on
sijoitettava tiiviille, vettä ja kemikaalia
läpäisemättömälle alustalle siten, että kemikaali ei
pääse valumaan maaperään, vesistöön tai viemäriin.
Mahdolliset vuodot on pystyttävä keräämään talteen.

Vastuutaho
Kiinteistöjen omistaja/ haltija

Seuranta/Valvontavastuu
Kaupungin rakennusvalvonta-/
ympäristönsuojeluviranomainen

Aikataulu
jatkuvasti

Tarkennuksia ja lisätietoja
Seuranta
Rakennusjärjestys 2002.
Ympäristönsuojelumääräykset
2011. Käytössä olevat öljyjen,
polttoaineiden ja nestemäisten
kemikaalien maanalaiset säiliöt on
poistettava käytöstä ja
maanpäälliset säiliöt muutettava
ympäristönsuojelumääräysten
mukaisiksi 1.1.2021 mennessä.

Kemikaalin käsittely- ja varastointipaikoilla on oltava
nopeasti käyttöönotettavissa ja riittävästi
imeytysainetta ja kalustoa mahdollisten vuotojen
keräämistä ja säilyttämistä varten.

Kiinteistöjen omistaja/ haltija

Kaupungin
rakennusvalvontaviranomainen,
Kaupungin
ympäristönsuojeluviranomainen

jatkuvasti

Ympäristönsuojelumääräykset
2011

Sisätiloissa oleva nestemäisen kemikaalin varastotilan Kiinteistöjen omistaja/ haltija
on oltava sellainen, että kemikaalin pääsy viemäriin tai
maaperään on estetty. Suoja-allas, kynnys tai muu
vastaava rakenne on mitoitettava vähintään
suurimman varastoitavan kemikaalisäiliön tilavuuden
mukaiseksi. Varastotilan lattiapinnoitteen on
kestettävä kemikaalin vaikutusta.

Kaupungin
rakennusvalvontaviranomainen,
Kaupungin
ympäristönsuojeluviranomainen

jatkuvasti

Ympäristönsuojelumääräykset
2011

Uusille jätevedenpumppaamoille ylivuotoaltaat/-säiliöt Kaupungin vesihuoltolaitos
ja hälytysjärjestelmä sekä kriittisimille kohteille tulee
järjestää myös varavoimajärjestelmä

Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä

jatkuvasti

varajärjestelmä esim.
suojarakenteellinen aggregaatti

Valmiussuunnitelma häiriötilanteiden varalle

Kaupungin vesihuoltolaitos

Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä

jatkuvasti

Jätevesien maahanimeyttäminen kielletty
lukuunottamatta vähäisiä erillisessä
saunarakennuksessa syntyviä vähäisiä pesuvesiä

Kiinteistöjen omistaja/ haltija

Kaupungin rakennusvalvonta-/
ympäristönsuojeluviranomainen

jatkuvasti

Viemäriverkosto, verkostoon kuulumattomat
kiinteistöt ja jätevedenpumppaamot

Ympäristönsuojelumääräykset
2011

Toimenpidesuositukset toiminnottain
Jätevesien käsittelystä tulee antaa aina erillinen
selvitys rakennuslupahakemuksen yhteydessä.
Jätevesien käsittelyssä tulee pyrkiä käyttämään
maasuodatinta tai muuta vastaavaa järjestelmää.
Umpisäiliö hyväksytään vain erikoistapauksissa.

Vastuutaho
Kiinteistöjen omistaja/ haltija

Seuranta/Valvontavastuu
Kaupungin rakennusvalvonta-/
ympäristönsuojeluviranomainen

Aikataulu
jatkuvasti

Tarkennuksia ja lisätietoja
Rakennusjärjestys 2002

Alueilla, joilla ei ole yleistä jätevesiviemäriä
Kiinteistöjen omistaja/ haltija
kiinteistökohtaisessa jätevedenkäsittelyssä jätevedet
on käsiteltävä siten, että ne eivät pääse pohjaveteen.
Jätevesien käsittelyjärjestelmän rakentamisen
edellytyksenä on tiivis rakenne. Käsitelty jätevesi on
johdettava tiiviissä rakenteessa pohjavesialueen
ulkopuolelle. Mikäli tämä ei ole mahdollista, jätevedet
on kerättävä tiiviiseen umpisäiliöön. Säiliön on oltava
jätevesikäyttöön tarkoitettu ja se on varustettava
täyttymishälyttimellä.

Kaupungin rakennusvalvonta-/
ympäristönsuojeluviranomainen

2010-2016

VN asetus 209/2011
Ympäristönsuojelulaki 3a ja8 §,
ympäristönsuojelumääräykset
2011

Kiinteistön haltijan tulee säännöllisesti tarkastaa ja
Kiinteistöjen omistaja/ haltija
huoltaa jätevedenpuhdistuslaitteistot.
Jätevesijärjestelmää tulee huoltaa ja käyttää sen
käyttö- ja huolto-ohjeen mukaisesti.
Saostussäiliöiden lietetilat on tarkastettava ja
tarvittaessa tyhjennettävä, kuitenkin vähintään kerran
vuodessa. Tyhjentämisen jälkeen saostussäiliöt tulee
täyttää vedellä niiden asianmukaisen toiminnan
varmistamiseksi.Kiinteistönhaltijan tulee pitää kirjaa
tyhjennyksistä, tarkastuksista ja laitteiden
kunnossapidosta. Tiedot on pyydettäessä esitettävä
valvovalle viranomaiselle

Kaupungin rakennusvalvonta-/
ympäristönsuojeluviranomainen

2011-

ympäristönsuojelumääräykset
2011

Kaupungin
ympäristönsuojeluviranomainen

jatkuvasti

www.tukes.fi

Kaupungin
ympäristönsuojeluviranomainen

jatkuvasti

jätelaki

Vapaa-ajan alueet
Viher- ja vapaa-ajan alueiden lannoitusten minimointi. Kaupunki tekninen toimi
Torjunta-aineiden käyttörajoitukset otettava huomioon.
Kompostoidun maa-aineksen käyttö
viherrakentamisessa, rakentamisessa vaaditaan
kompostianalyysi
Asutus

Kiinteistön omistaja/haltija

Seuranta

Toimenpidesuositukset toiminnottain
Vastuutaho
Moottoriajoneuvojen, koneiden ja vastaavien laitteiden Kiinteistön omistaja
harvoin tapahtuva pesu muilla kuin hiilivetyliuottimia
sisältävillä pesuaineilla sekä mattojen pesu
tavanomaisessa asumiskäytössä olevalla kiinteistöllä
on sallittu, mikäli jätevedet voidaan imeyttää haittaa
aiheuttamatta maaperään tai johtaa sadevesitai jätevesiviemäriin

Liikenne, tien- ja kadunpito:
Tiesuolauksen välttäminen
Tiealueiden hoidossa käytettävä mahdollisimman
vähän torjunta-aineita. Torjunta-aineiden
käyttörajoitukset on otettava huomioon.
Pohjaveden määrän ja laadun kannalta riskialtis
yritystoiminta:
Ei autokorjaamoja, autopurkamoita tai
muuta pohjavedelle riskialtista toimintaa alueelle
Ympäristöluvissa velvoite pohjaveden tarkkailuun
Jos autojen ja veneiden pesutoiminta on
ammattimaista tai usein toistuvaa ammattimaiseen
liikennöintiin tarkoitetun raskaan kaluston pesua tai
pesemisessä käytetään hiilivetyliuottimia sisältäviä
pesuaineita, tulee peseminen tapahtua tähän
tarkoitukseen rakennetulla tiivispohjaisella
pesupaikalla, josta jätevedet johdetaan hiekan- ja
öljynerottimen kautta jätevesiviemäriin
Toimittaessa vedenottamoiden läheisyydessä
vaaditaan tarvittaessa toiminnan vaikutusalueen
selvitystä ennen toiminnan aloittamista
Maa-ainesten otto:

Seuranta/Valvontavastuu
Kaupungin
ympäristönsuojeluviranomainen

Aikataulu

Tarkennuksia ja lisätietoja
Seuranta
moottoriajoneuvojen, koneiden ja
laitteiden pesupaikat sekä yleiset
mattojen pesupaikat on saatettava
vastaamaan vaatimuksia
viimeistään 1.1.2014 mennessä.

ELY-keskus (liikenne), kaupunki,
tiehoitokunnat

Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä

jatkuvasti

YSL 8 §

ELY-keskus (liikenne),
kaupunki, tiehoitokunnat

Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä

jatkuvasti

www.tukes.fi

Toiminnanharjoittaja

Kaupungin
ympäristönsuojeluviranomainen

jatkuvasti

Ympäristönsuojelulain mukaiset
valvontaviranomaiset
Kaupungin
ympäristönsuojeluviranomainen

Ympäristöluvan
valvontaviranomainen
Kaupungin
ympäristönsuojeluviranomainen

jatkuvasti

Toiminnanharjoittaja

kaupungin vesihuoltolaitos,
lupaviranomainen

jatkuvasti

jatkuvasti

YSL 8 §,
Ympäristönsuojelumääräykset
2011

Toimenpidesuositukset toiminnottain
Ei uusia maa-aineslupia, asfalttiasemia tai
murskausasemia luonnontilaisille alueille

Vastuutaho
Maa-aineslain 7 §:n mukainen
lupaviranomainen ,
ympäristölupaviranomainen,
kaavoitusviranomainen, ELY-keskus
(ympäristö)

Seuranta/Valvontavastuu
Maa-aineslain 14 §:n mukainen
valvontaviranomainen, ELYkeskus (ympäristö)

Aikataulu
jatkuvasti

Tarkennuksia ja lisätietoja
huomioitava POSKI, SOKKA

Vedenottamon alueella ei sallita ottotoimintaa

Maa-aineslain 7 §:n mukainen
Maa-aineslain 14 §:n mukainen
lupaviranomainen ,
valvontaviranomainen, ELYkaavoitusviranomainen, ELY-keskus keskus (ympäristö)
(ympäristö)

jatkuvasti

Maa-aineslaki 3§

Kotitarveoton seuranta

Kaupungin
rakennusvalvontaviranomainen,
ottaja

Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä

jatkuvasti

Maa-aineslaki 23 a 3 §

Tilojen omistajat/haltijat

Ympäristölupaviranomainen

jatkuvasti

Valtioneuvoston asetus
maataloudesta peräisin olevien
nitraattien vesiin pääsyyn
rajottamisesta 931/2000 7 §,
Kotieläintalouden
ympärisönsuojeluohje OH1/2010

Jaloittelualueet on perustettava ja kunnossapidettävä
siten, että niissä ei pääse tapahtumaan liettymistä.
Hevosten ja nautakarjan sekä muiden tarhattujen
kotieläinten jaloittelualueiden lanta on siivottava
tiivispohjaiseen lantalaan säännöllisesti.
Maapohjaisen jaloittelualueen pintamaa on uusittava
tarpeen mukaan. Jaloittelualueet on sijoitettava
vähintään 30 metrin päähän talousveden hankintaan
käytettävistä kaivoista ja lähteistä

Tilojen omistajat/haltijat

Kaupungin
ympäristönsuojeluviranomainen,
ELY-keskus (ympäristö)

jatkuvasti

Ympäristönsuojelumääräykset
2011

Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja
lähteiden ympärille tulee jättää vähintään
10 metrin levyinen suojavyöhyke, jota ei lannoiteta
eikä käsitellä torjunta-aineilla

Tilojen omistajat/haltijat

Kaupungin
ympäristönsuojeluviranomainen,
ELY-keskus (ympäristö)

jatkuvasti

Ympäristönsuojelumääräykset
2011

Maa- ja metsätalous:
Ei uusia eläinsuojia, lanta- ja tuorerehusäiliöitä ja varastoja pohjavesialueelle

Seuranta

Toimenpidesuositukset toiminnottain
Vastuutaho
Peltolohkoille ei tule levittää lietelantaa, virtsaa,
Tilojen omistajat/haltijat
pesuvesiä, jätevesiä, puhdistamo- tai
sakokaivolietteitä, puristenestettä eikä muutakaan
nestemäistä orgaanista lannoitetta.
Kuivalantaa voidaan levittää keväisin
reunavyöhykkeelle, eli pohjavesialueen ulkorajan ja
pohjavesialueen varsinaisen muodostumisalueen
väliselle alueelle, kun lanta mullataan mahdollisimman
nopeasti. Lantaa tai muita orgaanisia lannoitteita
voidaan käyttää pelloilla, jos maaperätutkimukset tai
muut riittävät tiedot osoittavat, että käytöstä ei
aiheudu riskiä pohjaveden laadulle.
Riittävien maaperätutkimusten tekeminen on
ensisijaisesti toiminnanharjoittajan vastuulla.

Seuranta/Valvontavastuu
Kaupungin
ympäristönsuojeluviranomainen,
ELY-keskus (ympäristö)

Aikataulu
jatkuvasti

Tarkennuksia ja lisätietoja
Seuranta
Kotieläintalouden
ympäristönsuojeluohje,
Ympäristöministerin kirje
18.3.2009 (Elsi Kataisen esittämä
kirjallinen kysymys kk 95/2009
tulkintaeroista orgaanisten
lannoitteiden vaikutuksesta
pohjavesien laatuun)

Viljelyssä käytettävien kasvinsuojeluaineiden
minimointia. Käytettävien kasvinsuojeluaineiden on
oltava pohjavesialueilla sallittuja

Tilojen omistajat/haltijat

kaupungin
ympäristönsuojeluviranomainen,
ELY-keskus (ympäristö)

jatkuvasti

www.tukes.fi

Lantapattereita ei saa sijoittaa pohjaveialueelle

Tilojen omistajat/haltijat

Kaupungin
ympäristönsuojeluviranomainen,
ELY-keskus (ympäristö)

jatkuvasti

Valtioneuvoston asetus
maataloudesta peräisin olevien
nitraattien vesiin pääsyyn
rajottamisesta 931/2000 7 §

Kulostus on kielletty

metsänomistajat

neuvonta Metsänhoitoyhdistys,
Metsäkeskus, ELY-keskus
(ympäristö)

Metsien lannoittamisesta ja kasvinsuojeluaineiden
käytöstä pidättäytyminen

metsänomistajat

neuvonta Metsänhoitoyhdistys,
Metsäkeskus

jatkuvasti

www.tukes.fi

Uudistus- ja kunnostusojituksia ja raskasta
pintamaanmuokkausta ei suositella

metsänomistajat

neuvonta Metsänhoitoyhdistys,
Metsäkeskus, ELY-keskus
(ympäristö)

jatkuvasti

Kotieläintalouden
ympäristönsuojeluohje,
Ympäristöministerin kirje
18.3.2009 (Elsi Kataisen esittämä
kirjallinen kysymys kk 95/2009
tulkintaeroista orgaanisten
lannoitteiden vaikutuksesta
pohjavesien laatuun)

Metsähallituksen ohjeet

Toimenpidesuositukset toiminnottain
Muuntamot
Sähkömuuntajan rakenteen on oltava sellainen, ettei
muuntajaöljyä pääse maaperään. Käytössä olevan
sähkömuuntajan sisältämän öljyn pääsy maaperään
vauriotilanteessa on estettävä rakentamalla
maaperään riittävät suojarakenteet tai käyttämällä
kuivamuuntajaa

Vastuutaho

Seuranta/Valvontavastuu

Aikataulu

Tarkennuksia ja lisätietoja

Voimayhtiö

Kaupungin
ympäristönsuojeluviranomainen

2010-

Ympäristönsuojelumääräykset
2011. Maaperäsuojaukset tai
muuttaminen kuivamuuntajiksi
tulee tehdä 1.1.2021mennessä.

Muuntajakohtainen riskinarviointi ja mahdolliset
saneeraukset

Voimayhtiö

Voimayhtiö

jatkuvasti

Pohjavesialueella sijaitsevista muuntajista tulee
ylläpitää rekisteriä sekä karttaa, tiedot tulee toimittaa
pelastusviranomaiselle

Voimayhtiö

Voimayhtiö,seurantaryhmä

jatkuvasti

Kaupungin kaavoitusviranomainen,
Maakuntaliitto

ELY-keskus (ympäristö)

jatkuvasti

Kaupungin kaavoitusviranomainen,
Maakuntaliitto

ELY-keskus (ympäristö)

jatkuvasti

Pohjavesialueelle ei tule sijoittaa varastointia tai muita Kaupungin kaavoitusviranomainen,
pohjavedelle vaaraa aiheuttavia riskitoimintoja eikä
Maakuntaliitto
sallia niiden laajentamista

ELY-keskus (ympäristö)

jatkuvasti

Mikäli maankäytön suunnittelun kohteena olevan
alueen pohjavesiolosuhteita ei tunneta riittävällä
tarkkuudella, tulee pohjavesiolosuhteet selvittää
maanlkäytön suunnittelun yhteydessä.

Kaupungin kaavoitusviranomainen,
Maakuntaliitto

ELY-keskus (ympäristö)

jatkuvasti

Pohjavedenottamon lähiympäristöön (huomioiden
pohjaveden virtaussuunta) ei tule kaavoittaa uusia
toimintoja

Kaupungin kaavoitusviranomainen,
Maakuntaliitto

ELY-keskus (ympäristö)

jatkuvasti

Kaavoitus:
Kaavoituksessa ja kaavamääräyksissä pohjaveden
suojelun huomioon ottaminen

Pohjavesirajaukset merkittävä kaikkiin kaavoihin

YSL 28§,
Ympäristönsuojeluasetus 1§,
Valtoineuvoston päätös
30.11.2000 valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet

YSL 28§,
Ympäristönsuojeluasetus 1§,
Valtoineuvoston päätös
30.11.2000 valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet

Poikkeus mikäli maaperä- ja
pohjavesitutkimusten perusteella
hydrogeologiset olosuhteet ovat
sellaiset, että toimintojen
sijoittamisesta ei aiheudu
pohjaveden pilaantumisvaaraa

Seuranta

Toimenpidesuositukset toiminnottain
Pohjaveden ottaminen:
Raakaveden ja pohjaveden laadun tarkkailu

Vastuutaho

Seuranta/Valvontavastuu

vesiyhtymä, luvan haltija

kaupungin terveystoimi, kaupungin jatkuvasti
ympäristönsuojeluviranomainen,
ELY-keskus (ympäristö)

vesilaitoksen käyttötarkkailu,
luvanhaltioiden toiminnallinen
vedenlaadun tarkkailu

Rauta- ja mangaanipitoisuuden tarkkailu

vesiyhtymä

kaupungin terveystoimi, kaupungin
ympäristönsuojeluviranomainen,
ELY-keskus (ympäristö)

tarkastettava mangaanin ja
raudanpoiston tarve

Pohjaveden määrällisen tilan tarkkailu

Vesihuoltolaitos, luvan haltija

ELY-keskus (ympäristö)

jatkuvasti

vesilaitoksen käyttötarkkailu,
luvanhaltioiden toiminnallinen
tarkkailu

Analyysitulosten toimittaminen ympäristöhallinnon
Hertta-järjestelmään

Kaupunki,
yritys,
ELY-keskus (ympäristö)

ELY-keskus (ympäristö)

jatkuvasti

Tilaajan suostumuksella tiedot
suoraan laboratoriosta ELYkeskukselle (ympäristö)

Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä

jatkuvasti

Valmiuslaki 1080/1991, kunnalliset
laitokset
terveydensuojelulaki 8 §

Kaupungin vesihuoltolaitos,
kaupunki, toimenharjoittajat

Kaupungin vesihuoltolaitos,
kaupunki, toimenharjoittajat

jatkuvasti

Toimitettava sähköisesti
kaupungin vesihuoltolaitokselle ja
ELY-keskukselle (ympäristö)

kiinteistöjen omistaja/ haltija

Ympäristönsuojeluviranomainen

jatkuvasti

kiinteistöjen omistaja/ haltija

Ympäristönsuojeluviranomainen

jatkuvasti

Vesiyhtymän valmiussuunnitelmaan liittyvät
Kaupungin vesihuoltolaitos,
harjoitukset, tiedottaminen ja kouluttaminen (yhdessä vesiyhtymä
kaupungin vesiosuuskuntien kanssa)
kaupungin
terveydensuojeluviranomainen,
pelastustoimi
Pohjaveden havaintoputket:
Uusista pohjaveden havaintoputkista laadittava
putkikortti ja asennettava pieneläinsuojat

Varastoalueet:
Työkoneet ja laitteet on säilytettävä tiivispohjaisen
rakenteen alueella
Muut:
Lumenkaatopaikat kielletty

Aikataulu

Tarkennuksia ja lisätietoja

Ympäristönsuojelumääräykset
2011

Seuranta

