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1 Suojelusuunnitelma-alue

1.1

Keskisaaren pohjavesialue 0847601

1.1.1 Geologia ja hydrogeologia
Keskisaaren pohj avesialue on ved en hank innan kanna lta tärkeä I -luokan p ohjavesialue. Alue en kokona ispinta-ala on 1,44 km2, jos ta poh javeden m uodostumisalueen pinta-ala on 0,92 km2. Alueen antoisuudeksi arvioidaan 1058 m3/d, kun pohjavedeksi imeytyy 70 % sadannasta.
Harjujakso haarautuu Maan ingan suuntaan Siilinjärvellä ja sen selväpiirteinen osa
päättyy K eskisaaren veden ottamoalueen lu oteispuolelle. Kes kisaaren ved enottamoalueen läheisyydessä harju erottuu selvänä 30 - 40 m ympäristöään korkeampana muodostumana. Pohjavesialue muodostuu erittäin karkearakeisesta, osittain kivikkoisesta, harjuytimestä sekä sen hienorakeisemmista hiekkaliepeistä.
Maaperä ja kallioperä
Maaperä pohjavesialueen pohjois- ja eteläosissa muodostuu pääasiassa hiekkamoreenista. Alueen k eskiosassa maaperä on soram oreenia. Soramoreenialueen eteläpuolella on pieni kallioalue. Pohjavesialueen maaperä on esitetty kartassa 3.
Pohjavesialueen kall ioperä koostuu lähes k okonaan pohj agneissistä. Alu een luo teisosassa on l isäksi pieni alue, joka koostuu amfiboliitista/sarvivälkegneissistä.
Pohjavesialueen kallioperä on esitetty kartassa 4.
Pohjavesi
Pohjaveden muodostumis- ja vir tausolosuhteet ovat a lueella er ittäin hyv ät. Pohj avesialue on virtauskuvaltaan antikliininen eli vettä ympäristöönsä purkava. Pohjaveden päävirtaussuunta on pohjoisesta etelään.
Pohjavedenpintaa tarkkaillaan tarkkailuohjelman mukaisesti kerran kuussa viidestä
eri pisteestä (VOKA1/HP 100, HP 101, HP 103, HP 105 j a HP 106). Pohjaveden
pinnankorkeudet on mitattu suojelusuunnitelman l aadinnan yhteydessä toukokuussa vuonna 2010. Tuolloin alueen pohjavedenpinta vaihteli tasolla + 81,83 – 82,07 m
mpy.
Pohjavesialueen pohjaveden havaintoputket on esitetty kartassa 1.

1.1.2 Vedenottamot
Keskisaaren pohjavesialueella sijaitsee Maaningan kunnan vesihuoltolaitoksen
omistama Keskisaaren pohjavedenottamo. Vedenottamo sijaitsee aidatun ja lukitun
alueen sisällä. Vedenottamo sijoittuu Maaninkajärven rantaa s ivuavan pitkittäisharjun osalle.
Vedenottamolla on Itä-Suomen vesioikeuden v. 1970 myöntämä lupa ottaa vettä
500 m 3/d kuukausikesk iarvona lask ettuna. Vuonna 2 009 pohj avettä otett iin kesk imäärin 142 m3/d (kuva 1).

Kuva 1. Keskisaaresta otetut vesimäärät v. 2000-2009.

1.1.3 Suoja-alue päätökset
Maa- j a Vesi Oy on teh
nyt K eskisaaren p ohjavedenottamolle suoj aaluesuunnitelman 25.7.1980, mutta suoja-aluesuunnitelmaa ei ole vahvistettu.
1.1.4 Keskisaaren raakaveden laatu
Keskisaaren vedenlaatua seurataan Maaningan kunnan valvontatutkimusohjelman
mukaisesti. Laaduntarkkailu perustuu talousvesiasetukseen (461/2000). Valvonta
sisältää sekä jatkuvan että jaksottaisen valvonnan määritykset. Jatkuvan valvonnan
määrityksiä otetaa n 6 kertaa v uodessa j a j aksottaisen va lvonnan m äärityksiä ote taan kerran vuodessa.
Keskisaaren vedenottamon raakavesi on lievästi hapant a pH:n ollessa keskimäärin
6,8. Vesi on pehmeää kovuuden ollessa keskimäärin 0,39 mmol/l. Rauta- ja mangaanipitoisuudet vai htelevat j onkin verran. Raudan osalta vedestä on m itattu jopa
440 µg/l pitoisuus. Keskimäärin pitoisuudet ovat kuitenkin olleet alhaiset raudan ol-

lessa 69 µg/l ja mangaanin 28 µg/l. Veden kloridipitoisuus on ollut keskimäärin 3,2
mg/l ja hiili dioksidipitoisuus keskimäärin 8,7 mg/l. Keskisaaren ved enottamon raakavesi on hyvälaatuista. Keskisaaren vedenottamon raakaveden laatutietoja v.
2000-2004 on esitetty taulukossa 1.
Taulukko 1. Keskisaaren vedenottamon raakaveden laatutietoja v. 2000-2004.
Parametri
Yks.
Keskisaari (2000-2004)
n
Ka
Md
Min
Max
Lämpötila
°C
Sameus
FNU
12
0,35
0,35
0,13
0,82
Väriluku
mg Pt/l
13
5
<5
<5
5
pH
13
6,8
6,8
6,6
7,1
Rauta
µg/l
12
69
<50
<40
200
Mangaani
µg/l
12
28
<10
<10
140
Ammonium typpenä
µg/l
12
6
<5
<5
13
NO3 typpenä
µg/l
11
323
290
110
620
NO2 typpenä
µg/l
11
<5
<5
<5
<5
Sähkönjohtavuus
mS/m
12
10,6
10,5
7,7
13
Alkaliteetti
mmol/l
12
0,62
0,63
0,49
0,72
CODMn
mg/l
12
<1
<1
<1
<1
Hiilidioksidi
mg/l
4
8,7
8,9
5,8
11
Kovuus
mmol/l
10
0,39
0,41
0,27
0,51
Kloridi
mg/l
4
3,2
3
2,1
4,6
Sulfaatti
mg/l
4
11
10
8,1
14
Natrium
mg/l
4
3,8
3,7
3,5
4,2
Alumiini
µg/l
4
6
5
<3
9,5
Väri 62%, Fe 38%, Mn 67%, NO2-N 100%, Al 50%, NH4-N 92%, CODMn 100% näytteistä alle määritysrajan.

1.1.5 Pohjaveden havaintoputket
Suojelusuunnitelman l aadinnan yhteydessä on Keskisaa ren pohj avesialueelta k artoitettu pohjaveden havaintoputket. Pohjaveden havaintoputkia on maastossa 4
kappaletta. Kaivoja al ueella on 1 kpl. Alueen pohjaveden havai ntoputket ei vät ol e
lukittuja. Ka ivo sen sijaan o li lukittu j a se sij aitsi Kes kisaaren v edenottamoalueen
aidatun ja lukitun alueen sisäpuolella. Pohjaveden havaintoputkista on tarkempi listaus liitteessä 2.
1.1.6 Pohjavesialueen maankäyttö- ja kaavatilanne
Keskisaaren pohjavesialueella on vo imassa Keskisaaren asemakaava. Asemakaava on tul lut voimaan vuonna 2006. Asemakaavaan on merkitty pohj avesialue ja
kaavamääräyksissä on annettu määräys, että alueella on kiellettyä sellainen rakentaminen ja muut toimenpiteet, joista voisi aiheutua vesilain 1. luvun 7 ja 8 §:ssä tarkoitettuja seurauksia.
Maaningalla on voimassa Kuopion seudun maakuntakaava, joka on vahvistettu
Ympäristöministeriössä 3.7.2008. Maakuntakaavaan on m erkitty Keskisaaren pohjavesialue. Kaavassa pohjavesialueen länsiosa on m erkitty taajamatoimintojen alueeksi.

Keskisaaren pohjavesialueen maankäyttöä hallitsee metsätalous, josta suurin osa
sijaitsee pohjaveden varsinaisella muodostumisalueella. Keskisaaren pohjavesialueen maankäyttöä on esitetty taulukossa 2 sekä kuvassa 2.
Taulukko 2. Maankäyttö Keskisaaren pohjavesialueella (Hertta 2000).
Keskisaari
pohjavesialue (ha)
muodostumisalue (ha)
Kokonaispinta-ala
144
92
Taajama-asutus
0
0
Haja-asutus
0,9
0,8
Loma-asutus
8,3
6,8
Peltoviljely
6,3
0,4
Metsätalous
85,1
78,8
Vesistöt
43,4
4,9

Kuva 2. Maankäyttö Keskisaaren pohjavesialueella (Hertta 2000).

1.1.7 Toimenpidesuositukset
Valvontatutkimusohjelma tulee päivittää. Valvontatutkimusohjelman päivitystarve tulee tarkastaa vähintään viiden vuoden välein.
Pohjaveden havaintoputket tulee lukit a. Pohjaveden havaintoputkien tunnukset tulee merkitä putkiin.
Mikäli pohjavesialueella vedenottamon läheisyyteen suunnitellaan toimintoja, j oilla
voi olla vaikutusta pohjaveden laadulliseen tai määrälliseen tilaan, tulee toiminnanharjoittajan arvioida oman toi mintansa mahdolliset vaikutukset vedenottamolle selvittämällä pohjaveden virtaussuunta ja – nopeus.

Pohjavesialueen maankäyttöä suunniteltaessa on arvioitava kaavan vaikutukset sekä pohjaveden laatuun että määrään. Keskisaaren pohjavesialueelle ei saa sijoittaa
pohjavedelle vaaraa a iheuttavia toimintoja. Pohjavesialueelle s aa kaavoittaa teollisuusalueita ainoastaan poikkeustapauksissa ja silloin toiminnasta aiheutuvat riskit
tulee minimoida pohjavesisuojauksien ja tarkkailujen avulla. Mikäli maankäytön
suunnittelun kohteena olevan alueen pohjavesiolosuhteita ei tunneta riittävällä tarkkuudella pohjaveden suojelun takaamiseksi, tulee pohjavesiolosuhteet selvittää
maankäytön suunnittelun yhteydessä.
Vedenottamon tai tutkitun vedenottopaikan läheisyyteen ei tule kaavoittaa taajamaalueita. Riskitoiminnoille tulee k aavoituksessa oso ittaa r iittävästi paikk oja pohj avesialueen ulkopuolella.

2 Pohjavesialueella sijaitsevat riskitoiminnot, riskinarvioinnit ja
toimenpidesuositukset
2.1 Asutus

2.1.1 Öljysäiliöt
Keskisaaren pohjavesialueella sijaitsee 2 öljysäiliötä. Öljysäiliöiden sijoitus on maan
alla.
Riskinarviointi
Keskisaaren pohjavesialueella sijaitsevat öljysäiliöt sijaitsevat maan alla ja muodostavat näin ollen suuren riskin pohjavedelle.
Toimenpidesuositukset
Pelastusviranomaisen tulee pitää ajan tasa lla ö ljyntorjuntasuunnitelmaa. Suunn itelmaan tulee koota tiedot myös säiliön sijainnista, omistajasta, tilavuudesta, materiaalista, valm istusvuodesta, s ijoituksesta (m aan päällä/a lla), m ahdollisesta suoj aaltaasta, sekä edellisestä ja seuraavasta tarkastusajankohdasta. Mikäli itse öljyntorjuntasuunnitelmaan ei ole mahdollista sisällyttää tarkem pia tietoja säiliöistä, tulee
pelastusviranomaisen tehdä eri llinen öljysäiliörekisteri, johon kootaan ede llä mainitut tiedot säiliöistä.
Säiliöt tulee tarkastaa kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 344/78 mukaisesti. Päätöksen mukaan tärkeällä pohjavesialueella sijaitsevat maanalaiset öljysäiliöt
tulee tarkastuttaa 10 vuoden kuluessa säiliön käyttöönotosta. Tämän jälkeen säiliön
tarkastus tu lee suo rittaa tark astuksessa tod etun säiliöluok an m ukaan. Pelastusviranomaisen tulee valvoa tarkastusten toteutumista aluksi esimerkiksi muistutuksin.

Kiinteistönomistajan vas tuustaan huoleht imista voi hankaloittaa om istajanvaihdoksen yhteydessä katoava tieto edellisen tarkastuksen ajankohdasta. Kiinteistönomistajia tulee informoida öljysäiliöiden tarkastusvelvollisuudesta sekä vahingon aiheuttajan vastuusta, ett ä korv ausvelvollisuudesta esimerkiksi kunnan tekemällä tiedotteella, joka j aetaan suor aan k iinteistöille ta i julka istaan p aikallislehdessä. Tiedotteessa öljysäiliöiden omistajia tulee myös informoida mahdollisuudesta säästää tarkastuskustannuksissa keskittämällä alueen t arkastusten ajankohtia. Öljysäiliörekisterin tietojen perusteella voidaan myös laatia ehdotus tark astusalueista ja ajankohdista, jolloin kiinteistönomistaja voi halutessaan liittyä tarkastuspiiriin. Tarkastuksen
tulee aina suorittaa pätevä, ulkopuolinen toimija. Tarkastuksista tehtävä raportti tulee toimittaa pelastusviranomaiselle sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
2.1.2 Viemäriverkosto, verkostoon kuulumattomat kiinteistöt ja jätevedenpumppaamot
Keskisaaren pohjavesialueella on kunnallinen viemäriverkosto. Pohjavesialueella
on kuitenkin 25 viemäriverkostoon kuulumatonta kiinteistöä.
Keskisaaren pohjavesialueella sijaitsee 4 jätevedenpumppaamoa. Jätevedenpumppaamoilla ei ole ylivuotoaltaita.
Riskinarviointi
Keskisaaren pohjavesialueella sijaitsevat 25 viemäröimätöntä kiinteistöä muodostavat p itkällä a ikavälillä risk in pohj avedelle. A lueen j ätevedenpumppaamoista m uodostuu suuri riski pohjavedelle, koska pumppaamoilla ei ole ylivuotoaltaita.
Toimenpidesuositukset
Viemäriverkoston kunto tulee tarkastaa riittävän usein. Pohjavesialueella sijaitsevat
betoniset viemäriputket tulee saneerata.
Kunnan vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston ja vesiosuuskuntien toiminta-alueella
sijaitsevat viemäriverkostoon liittymättömät kiinteistöt tulee välittömästi velvoittaa
liittymään viemäriverkostoon. Vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston toiminta-alueen
ulkopuolella sijai tsevien kiinteistöjen, ennen vuotta 2004 rak ennettujen jätevesijärjestelmien on täytettävä jätevesiasetuksessa asetetut vaatimukset ympäristönsuojelulain 3a luvussa säädetyn m ukaiseksi 15.3.2016 mennessä. Kiinteistöjen tulee
tehdä asianmukaiset su unnitelmat jätevesien käsittelystä ja laatia j ätevesijärjestelmän käyttö- j a huol to-ohjeet jätevesiasetuksen mukaisesti. Jätevedet vo idaan johtaa myös käsiteltäväksi pohjavesialueen ulkopuolelle niin, ettei pohjavesien pilaantumisvaaraa pääse syntymään. Jätevedet voidaan johtaa tiiviiseen umpisäiliöön,
josta jätevedet vi edään käsiteltäväksi jätevedenpuhdistamolle. Umpisäiliössä tulee
olla täyttymistä ilmaiseva hälytysjärjestelmä. Jätevesijärjestelmien tyhjennyksistä ja
muista huoltotoimista tulee pitää kirjaa. Jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet
ja kunnossapitotiedot on pyy dettäessä es itettävä kunnan ym päristönsuojeluviranomaiselle.

Jätevedenpumppaamoille tulee rakentaa riittävät ylivuotoaltaat.
Kunnan vesihuoltolaitoksen tulee toimittaa suojelusuunnitelman seurantaryhmälle
vuosittain raportti viemäriverkoston häiriöistä pohjavesialueella. Raportissa tulee olla mm. vuotovesiselvitys, putkirikkojen sijainti ja pumppaamoiden ylivuodot.
2.2 Liikenne, tien- ja kadunpito

2.2.1 Tiestö, liikennemäärät ja pohjavesisuojaukset
Keskisaaren pohjavesialueen kautta kulkee n. 1,5 km m atkalla paikallistie. Tieltä ei
ole tilastoitua tietoa liikennemääristä, mutta liikenne on vähäistä. Tielle ei ole rakennettu pohjavesisuojauksia.
Pohjavesialueelle tien viereen on as ennettu yksi po hjavesialuekyltti. Kyltti on huo nokuntoinen.
2.2.2 Liukkauden torjunta ja pohjaveden kloridipitoisuudet
Keskisaaren pohjavesialueella sijaitsevien teiden kunnossapitoon on käyt etty talvisin erittäin liukkai lla keleillä suolahiekkaa. Käytetyt määrät ovat olleet vähäisiä.
Keskisaaren raakaveden l aadussa ei ole havaittu merkkejä liukkauden torjunnan
aiheuttamista haitoista.
Riskinarviointi
Keskisaaren pohjavesialueen kautta kulkeva lii kenne ja tiealueiden kunnossapito
muodostavat riskin pohjavedelle. Riskiä nostaa se, että ti ealueille ei ole rakennettu
pohjavesisuojauksia. Alueen pohjaveden muodostumis- ja virtausolosuhteet ovat
erittäin hyvät ja näin ollen mahdollisesti tiealueilla tapahtuvat onnettomuudet voivat
olla pohjavedelle erittäin haitallisia.
Toimenpidesuositukset
Pohjavesialueesta kertova pohjavesialuekyltti tulee korjata tai alueelle tulee asentaa
uudet kyltit liikenteen vastaisesti.

2.3 Maa-ainesten otto

2.3.1 Maa-aineslupamenettelyt ja pohjavesialueella sijaitsevat ottoalueet
Maaningan kunnan alueella maa-ainesluvat myöntää kunnanhallitus. Ottamisen luvanmukaisuutta valvoo kunnan r akennustarkastaja. Vireille tulevista hakemuksista
pyydetään lausunto Pohjois-Savon ELY-keskukselta (Y-vastuualue) ja kunnan ym päristönsuojeluviranomaiselta sekä tarpeen vaatiessa tapauskohtaisesti myös muilta taho ilta. Ot toalueen raj anaapureita kuul laan kuulemiskirjeillä sek ä laaj empi asianosaisten kuuleminen hoidetaan kuulutuksella lehdessä.
2.3.2 Pohjavesialueilla sijaitsevien soranottoalueiden tila ja kunnostustarve
(SOKKA-projekti)
Pohjois-Savon ELY-keskus on kartoittanut Pohjois-Savon pohjavesialueilla sijaitsevien soranottoalueiden nykytilat vuonna 2009 päättyneessä SOKKA-projektissa.
Keskisaaren pohjavesialueella on entisiä maa-aineksen ottoalueita 3 kappaletta yhteispinta-alaltaan 3,3 ha. A lueista yksi on osittain jälkihoidettu ja kaksi muuta ovat
jälkihoitamattomia. Pohjavesialueella on myös yksi 0,1 ha:n koko inen toiminnassa
oleva kotitarveottoalue. Alueista kahdella kohteella kunnostustarve on kohtalainen
ja kahdella kohte ella k unnostustarve on vähäinen tai alueel la ei ole k unnostustarvetta.
Riskinarviointi
Keskisaaren pohjavesialueella sijaitsevat jälkihoitamattomat ottoalueet muodostavat
riskin pohjavedelle.
Toimenpidesuositukset
Kotitarveottoalueen ottoa tulee valvoa.
Keskisaaren pohj avesialueen j älkihoitamattomat ottoalueet tu lee kunnostaa. Kunnostus tulee suorittaa ensin alueille, missä kunnostustarve on suurin. Mikäli alueelta
löytyy kaatopaikalle kuuluvaa tavaraa, tulee tavarat toimittaa asianmukaiseen toimipisteeseen, jolla on lupa ottaa vastaan ko. tavaraa.

2.4 Maa- ja metsätalous

2.4.1 Pohjavesialueella sijaitseva maa- ja metsätalous
Keskisaaren pohjavesialueella on peltopinta-alaa yhteensä noin 6,3 ha, mikä on 4,4
% pohjavesialueen kokonaispinta-alasta. Peltopinta-alasta merkittävin osa sijaitsee
pohjavesialueen varsinaisen muodostumisalueen ulkopuolella.
Peltoviljelyä ohjataan pääasiassa EU:n tukijärjestelmään sisältyvillä ehdoilla. Viljelijä sitoutuu tilatukea saadess aan myös täydentävien ehtojen noudattamiseen, jotka
muodostuvat hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista sekä lakis ääteisistä
hoitovaatimuksista. Viljelijä voi lisäksi hakea erityistä ympäristötukea. Maatalouden
ympäristötuki jakautuu kaik ille viljelijöille tarkoitettuihin perus- ja lisätoimenpiteisiin
sekä niitä täydentäviin, tehokkaita ym päristönsuojelu ja –hoitotoimia edellyttäviin
erityistukisopimuksiin, joista yksi on pohj avesialueiden peltoviljelyn er ityistuki. Ympäristötukeen sitoutuneen viljelijän on nouda tettava lisäksi ympäristötuen omia ehtoja, jotka ovat esim. lannoitemäärien osalta nitraattiasetuksen vaatimuksia tiukempia.
Keskisaaren pohjav esialueella kaikk i pellot o vat tilatuen p iirissä, j olloin m yös täydentävät ehdot koskev at n iitä. Lantapattereita e i saa nyk yisin perustaa pohjavesialueille, mutta niitä on perustettu aiemmin. Keskisaaren pohjavesialueella ei ole tiloja, jotka saisivat pohjavesialueiden peltoviljelyn erityistukea, tai jotka olisivat perustaneet pohjaveden suojavyöhykkeen erityistuella.
Keskisaaren pohjavesialueella on m etsätaloutta 85,1 ha, mikä on 59 % pohjavesialueen kokonaispinta-alasta. Metsätaloudesta 78,8 ha (85,7 %) sijaitsee pohjavesialueen varsinaisella muodostumisalueella.
Riskiarviointi
Pohjavesialueella sijaitseva maa- ja metsätalous muodostavat riskin pohjavedelle.
Toimenpidesuositukset
Viljelijöitä tulee kannustaa hakemaan pohjavesialueiden peltoviljelyn erityistukea tai
perustamaan suoj avyöhyke erity istuella. Pohjavesialueella olev ien pe ltojen la nnoitus tu lee su orittaa n itraattiasetuksen m ukaisesti. Lietelantaa ei t ule le vittää pohj avesialueelle, mikäli ei pystytä tutkimuksin osoittamaan, että l evityksestä ei a iheudu
haittaa pohjaveden laadulle. Kasvinsuojeluaineina ja lannoitteina saa pohjavesialueella oleville pelloille ja metsäalueille käyttää vain turv allisuus- ja kemikaaliviraston
hyväksymiä ai neita. Turvallisuus- j a kemikaalivirasto ylläpitää kasvinsuojeluainerekisteriä, josta lö ytyy tiedot kas vinsuojeluainesta ja ni iden mahdollisista käyttörajoituksista pohjavesialueilla www.tukes.fi.
Maatalouden täydentävien ehtojen noudattamista tulee valvoa.

Metsien lanno ittamisesta j a torj unta-aineiden käytöstä tu lee m ahdollisuuksien m ukaan luopua.
3.5 Muuntamot

3.5.1 Pohjavesialueella sijaitsevat muuntamot
Keskisaaren pohjavesialueella sijaitsee 3 muuntamoa (taulukko 3). Muuntamoista 2
on pylväsmuuntamoa ja 1 on sate lliittimuuntamo. Pylväsmuuntamoilla ei ole s uojaaltaita. Pylväsmuuntamot sijaitsevat pohjaveden varsinaisella muodostumisalueella.
Pylväsmuuntamoilta on m atkaa Keskisaaren vedenottamolle yli kilometri. Satelliittimuuntamo sijaitsee n. 60 m päässä vedenottamolta.
Taulukko 3. Keskisaaren pohjavesialueella sijaitsevat muuntajat.
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Savon Voima tarkastaa muuntamot kuuden vuoden vä lein, jolloin havaitaan pienet
öljyvuodot. Pienellä öljyvuodolla tarkoitetaan tilannetta, jossa muuntajan, katkaisijan
tms. pinta on öljystä märkä, ja siitä tippuu satunnaisesti pisaroita maahan. Muuntamoiden huoltajilla on käytössään öljynimeytykseen soveltuvaa materiaalia, jolla irtonainen öl jy saadaan i meytettyä. Jos m aata on saastunut m uuntamoöljyllä a lle 10
m3, nii n nämä maat kaivetaan ja toimitetaan kunnan y mpäristöviranomaisen osoittamaan pai kkaan käsiteltäväksi. Muuntamo voi rikkoutua es im. salamaniskun seurauksena, jolloin suoja-altaattoman muuntamon öljy tai suuri osa s iitä pääsee valumaan maaperään. Jakelumuuntajan vaurioituessa joko rakenteellisesta tai ilmastollisesta syystä, on vaarana muuntajaöljyn syttyminen. Tulipalon seurauksena taas
voi ol la m uuntajaöljyn roi skuminen m aastoon. Rikkoutum inen m uutoin kuin salamaniskusta on harvinaista. Muuntamon rikkoutuminen aiheuttaa sähkövian, joka
huomataan, ja vika etsitään ja havaitaan nopeasti. Muuntamoilla ei ole erillisiä hälytysjärjestelmiä. Häiriötapauksessa ylijännite tai maasulkuvirta laukaisevat koko johtolähdön sähköasemalta saakka, josta automatiikka hoitaa sähkön takaisin jos vika
on poistun ut. Muuto in pä ivystäjä saa häly tyksen lauenneesta j ohtolähdöstä. Öljyvuototapauksista pohjavesialueella ilmoitetaan välittömästi pelastusviranomaiselle.
Mikäli vuoto on jatkuvaa, muuntaja on vaurioitunut, ja vuotoa ei saada loppumaan,
muuntajakone vaihdetaan välittömästi vikatyönä.

Riskinarviointi
Keskisaaren pohj avesialueella si jaitsevat m uuntamot muodostavat riski n pohj aveden laadulle. Erityisesti riskiä aiheutuu kahdesta pylväsmuuntamosta, jotka sijaitsevat pohjaveden varsinaisella muodostumisalueella.
Toimenpidesuositukset
Savon Voima korvaa pohjavesialueilla sijaitsevat pylväsmuuntamot, jotka sijaitsevat
korkeintaan 500 m päässä vedenottam osta, öljynkeräysk aukalon s isältävillä puistomuuntamoilla vuote en 2013 m ennessä. M uut nykyis et py lväsmuuntamot pohj avesialueilla ko rvataan puistom uuntamoilla sähköverkosto n vuos ittaisten investo intiohjelmien mukaisesti. Uusia suoja-altaattomia muuntamoja ei enää rakenneta pohjavesialueille. Merki ttävien kohteiden maaperä tulee l isäksi tiivistää räj ähdystilanteen varalta. Seuraavassa vaiheessa tulee ensisijaisesti saneerata pohjaveden varsinaisella muodostumisalueella sijaitsevat teholtaan suurimmat muuntamot, joilta
pohjavedenvirtaussuunta, etenkin päävirtaussuunta, on vedenottamoa kohti. Muuntamoiden ylijännitesuojausta tulee tehostaa onnettomuustilanteiden ehkäisemiseksi
ainakin muodostumisalueella sijaitsevissa kohteissa, joita ei kustannussyistä pystytä saneeraamaan puistomuuntamoiksi kohtuullisessa ajassa.
Sähköyhtiön tulee pitää pohjavesialueilla sijaitsevista öljyjäähdytteisistä muuntajista
ajan tasalla olevaa rek isteriä ja karttaa, j oka tulee toim ittaa m yös pelastusv iranomaisille.
3.6 Ilmastonmuutoksen aiheuttama vaikutus
Ilmastonmuutoksen arvioidaan lisäävän sadantaa tulevaisuudessa ja etenkin rank kasateista j ohtuvien tu lvien ennust etaan lisääntyvän. Täm ä on ri ski vesistöjen l äheisyyteen sijoittuneille vedenottamoille. Rantaimeytyminen voi lisääntyä vedenpintojen noustessa ja vaikuttaa vedenlaatuun negatiivisesti.
Pohjois-Savon ympäristökeskus on alustavasti selvittänyt Pohjois-Savon alueen
vedenottamoiden tulvariskejä ja niiden vaikutuksia vesihuollolle. Selvitys koskee
vedenottamoja, jotka sijoittuvat alle 100 metrin etäisyydelle vesistöistä.
Selvityksessä K eskisaaren vedenottam o kuul uu k ohtalaisen riskin om aaviin ve denottamoihin. Keskisaaren vedenottamon vedenottokaivo sijaitsee 40 metrin
päässä Maaninkajärvestä. Keskisaaren vedenottamolla rantaimeytyminen on m ahdollista pohjavedenpinnan j a ves istön p innan tasoj en o llessa lähellä tois iaan. V edenpinnan kohoamisen myötä mahdollisesti lisääntyv ä rantaimeytyminen voi a iheuttaa vedenot tamon raakaveden laadun he ikkenemistä. T ulvavesi voi edetä kohtuullisen lähelle vedenottamoa, mutta kuitenkaan veden nousu kaivonkannen tasolle ei ole todennäköistä.
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TOIMENPIDEOHJELMA KESKISAARI
Toimenpidesuositukset toiminnottain

Vastuutaho

Seuranta/Valvontavastuu

Aikataulu

Tarkennuksia ja lisätietoja

Kunnan pelastusviranomainen

Pohjois-Savon
pelastuslaitos/Palotarkastaja

jatkuvasti

Kiinteistön omistaja/haltija

Kunnan pelastusviranomainen

jatkuvasti

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja
pelastusviranomainen

Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä

2010-2011

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen,
pelastusviranomainen ja kiinteistön omistaja
Kunnan rakennusvalvontaviranomainen ja
ympäristönsuojeluviranomainen,
pelastusviranomainen ja kiinteistön omistaja
Kunnan rakennusvalvontaviranomainen

Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä
Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä

2010-

Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä
Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä

2010-

Rakennusjärjestys

2010-

Rakennusjärjestys

Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä

jatkuvasti

Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä
Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä

jatkuvasti

Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä
Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä

jatkuvasti

Asutus:
Öljysäiliöt
Öljysäiliörekisterin/luettelon ajan tasalla pitäminen
Pohjavesialueen maanalaisten öljysäiliöiden säännölliset
tarkastukset
Ohjeet ja opastus öljysäiliöiden omistajille riskeistä,
tarkastusvelvollisuudesta sekä yhtenäisistä keskitetyistä
tarkastuksista
Käytöstä poistettujen öljysäiliöiden kartoitus ja riskien
arviointi (maaperän puhtaus)
Käytöstä poistettavat öljysäiliöt poistettava
täyttöyhteineen kiinteistöltä (maaperän puhtaus)
Uudet öljysäiliöt sijoitetaan maan päälle

Uusissa öljysäiliöissä on oltava suoja-altaat ja
Kunnan rakennusvalvontaviranomainen
ylitäytönesitimet. Suoja-altaan tilavuuden on oltava 110 %
öljysäiliöiden tilavuudesta
Suositus vaihtoehtoisista lämmitysjärjestelmistä
Kunnan rakennusvalvontaviranomainen ja
pohjavesialueella
kunnan toimitilojen ylläpito
Maalämpöjärjestelmissä tulee käyttää pohjavedelle
vaarattomia kemikaaleja
Kaukolämpöverkoston rakentamisen priorisointi
pohjavesialueelle
Viemäriverkosto, verkostoon kuulumattomat
kiinteistöt ja jätevedenpumppaamot
Jätevedenpumppaamoilla varaudutaan sähkökatkoihin
(ylivuotoallas/-säiliö, varavoima)
Viemäriverkoston kuntoa tarkkaillaan systemaattisesti ja
pidetään kunnossa esimerkiksi huuhtelemalla ennalta
ehkäisyn periaattein
Viemäröintijärjestelmien häiriötilanteissa korjaavien
toimenpiteiden lisäksi tehdään toimenpiteet, jotka estävät
vastaavan tapauksen toistumisen. Tapahtumasta ja
korjaavista toimista selvitys kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston toiminta-alueella
sijaitsevat kiinteistöt velvoitetaan liittymään
viemäriverkkoon
Vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston toiminta-alueen
ulkopuolella sijaitsevien kiinteistöjen jätevesien käsittelyn
tehostaminen
Kiinteistökohtaisessa jätevedenkäsittelyssä jätevedet
ohjattava pohjavesialueen ulkopuolelle tai
hälytysjärjestelmälliseen umpisäiliöön
Liikenne, tien- ja kadunpito:
Tiesuolauksen välttäminen tai vähentäminen, siirtyminen
kaliumformiaattiin
Pohjavesialuekyltin korjaaminen tai korvaaminen uudella
kyltillä
Tiealueiden hoidossa käytettävä mahdollisimman vähän
kasvinsuojeluaineita. Käytettävien kasvinsuojeluaineiden
tulee olla pohjavesialueilla sallittuja
Maa-ainesten otto:
Ei uusia ottoalueita, asfalttiasemia tai murskausasemia
luonnontilaisille alueille
Vedenottamoiden tai tutkittujen vedenottoalueiden
suojavyöhykkeillä ei ottotoimintaa

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen
Savon Voima Oy

Kunnan vesihuoltolaitos
Kunnan vesihuoltolaitos

Luettelo maanalaisista öljysäiliöistä
pohjavesialueella (kunto, tilavuus,
tarkastusajat).
Tarkastukset KTM:n päätöksen 344/78
mukaisesti.

2010-

Kunnan esimerkki (kunta omistamissaan
kiinteistöissään käyttää jotain muuta
lämmitysmuotoa), MRL 57 a §

jatkuvasti

jatkuvasti

Selvitys kunnostuksen
kiireellisyysjärjestyksestä. Pohjavesialueella
sijaitsevat betoniputket tulee saneerata.

Kunnan vesihuoltolaitos

Kunnan
ympäristönsuiojeluviranomaine
n, suojelusuunnitelman
seurantaryhmä

2010-

Raportti tulee lähettää myös ELYkeskukselle (ympäristö)

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen

Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä

2010-

Vesihuoltolaki 7 ja 10 §

Kiinteistön omistaja/haltija

Kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen

2010-2016

Ympäristönsuojelulaki 3a luku, VNa
209/2011

Kiinteistöjen omistaja/ haltija

Kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen
ja
rakennusvalvontaviranomainen

2010-2016

Rakennusjärjestys, Ympäristönsuojelulaki 8
§

ELY-keskus (liikenne), kunta ja tiehoitokunnat

Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä
Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä
Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä

jatkuvasti

Ympäristönsuojelulaki 8 §

jatkuvasti

www.tukes.fi

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

jatkuvasti

POSKI, SOKKA

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

jatkuvasti

ELY-keskus (liikenne), kunta ja tiehoitokunnat

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

Heti

Toimenpidesuositukset toiminnottain
Kotitarveoton seuranta
Ottoalueet tulee jälkihoitaa
Vanhojen maa-ainesottoalueiden kunnostus ja
maisemointi
Maa- ja metsätalous
Ei uusia eläinsuojia, lanta- ja tuorerehusäiliöitä ja varastoja pohjavesialueelle
Suojavyöhykkeiden perustaminen tai sopimus
erityistuesta pohjavesialueiden peltoviljelystä
Tilojen viljavuusanalyysien ja lannoitussuunnitelmien
ajantasaisuuden tarkistaminen
Maatalouden täydentävien ehtojen noudattamisen
valvonnan tehostaminen
Peltolohkojen pohjavesialueilla sijaitsevilla osille ei tule
levittää lietelantaa, virtsaa, pesuvesiä, jätevesiä,
puhdistamo- tai sakokaivolietteitä, puristenestettä eikä
muutakaan nestemäistä orgaanista lannoitetta.
Kuivalantaa voidaan levittää keväisin ns.
reunavyöhykkeelle, eli pohjavesialueen ulkorajan ja
pohjavesialueen varsinaisen muodostumisalueen väliselle
alueelle, kun lanta mullataan mahdollisimman nopeasti.
Lantaa tai muita orgaanisia lannoitteita voidaan käyttää,
jos maaperätutkimukset tai muut riittävät tiedot osoittavat,
että käytöstä ei aiheudu riskiä pohjaveden laadulle.
Viljelyssä käytettävien kasvinsuojeluaineiden minimointi.
Käytettävien kasvinsuojeluaineiden on oltava
pohjavesialueella sallittuja.
Metsien lannoittamisesta ja kasvinsuojeluaineiden
käytöstä pidättäytyminen pohjavesialueella
Uudistus- ja kunnostusojituksen ja maanmuokkauksen
välttäminen/keventäminen pohjavesialueella

Vastuutaho
Maa-aineslain 14 §:n mukainen
valvontaviranomainen, ottaja
Ottaja

Aikataulu
jatkuvasti

Maanomistajat

Seuranta/Valvontavastuu
Maa-aineslain 14 §:n mukainen
valvontaviranomainen
Maa-aineslain 14 §:n mukainen
valvontaviranomainen
ELY-keskus (ympäristö)

jatkuvasti

SOKKA

Ympäristölupaviranomainen

Ympäristölupaviranomainen

jatkuvasti

tilojen omistajat

ELY-keskus (elinkeino)

jatkuvasti

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

tilojen omistajat

ELY-keskus (elinkeino)

jatkuvasti

kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen

ELY-keskus (elinkeino)

jatkuvasti

tilojen omistajat

kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen
, 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)

tilojen omistajat

kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen
, ELY-keskus (ympäristö)
neuvonta Metsänhoitoyhdistys,
Metsäkeskus
neuvonta Metsänhoitoyhdistys,
Metsäkeskus, ELY-keskus
(ympäristö)

jatkuvasti

www.tukes.fi

jatkuvasti

www.tukes.fi

Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä

2010-2013

Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä
Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä
Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä

jatkuvasti

Kunnan kaavoitusviranomainen

ELY-keskus (ympäristö)

jatkuvasti

metsänomistajat
metsänomistajat

Muuntamot
Vedenottamoiden läheisyydessä (alle 500 m) olevien
Savon Voima Oy
suoja-altaattomien pylväsmuuntamoiden vaihto suojaaltaallisiin puistomuuntamoihin
Muuntajakohtainen riskinarviointi ja mahdolliset
Savon Voima Oy
saneeraukset
Ei uusia suoja-altaattomia muuntamoja pohjavesialueelle Savon Voima Oy

jatkuvasti

jatkuvasti

jatkuvasti

Pohjavesialueella sijaitsevista muuntajista tulee ylläpitää
rekisteriä sekä karttaa, tiedot tulee toimittaa
pelastusviranomaiselle
Kaavoitus:
Pohjavesialueen kaavoituksessa pohjaveden suojelun
huomioon ottaminen
Pohjavesialueelle ei tule sijoittaa pohjavedelle vaaraa
aiheuttavia toimintoja
Pohjaveden ottaminen:
Raakaveden ja pohjaveden laadun tarkkailu

Kunnan kaavoitusviranomainen

ELY-keskus (ympäristö)

jatkuvasti

Kunnan vesihuoltolaitos

ELY-keskus (ympäristö)

jatkuvasti

Pohjaveden korkeuden tarkkailu

Kunnan vesihuoltolaitos

ELY-keskus (ympäristö)

jatkuvasti

Analyysitulosten toimittaminen ympäristöhallinnon Herttajärjestelmään
Vesihuoltolaitoksen valmiussuunnitelmaan liittyvät
harjoitukset, tiedottaminen ja kouluttaminen
Pohjavesihavaintoputket
Pohjavesihavaintoputkien tunnusten merkitseminen
putkiin
Lukottomien putkien lukitseminen

Kunta, ELY-keskus (ympäristö)

Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä
Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä

jatkuvasti

2010-2011

Kunta, kunnan vesihuoltolaitos

Uusiin asennettaviin havaintoputkiin sisälle suojaverkot

Putken asentaja/asennuttaja

Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä
Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä
Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä

Savon Voima Oy

Kunnan vesihuoltolaitos, kunnan
terveydensuojeluviranomainen, pelastustoimi
Kunta, kunnan vesihuoltolaitos

Tarkennuksia ja lisätietoja
Maa-aineslaki 23 a 3 §

jatkuvasti

jatkuvasti

2010-2011
jatkuvasti

Tilaajan suostumuksella tiedot suoraan
laboratoriosta ELY-keskukselle (ympäristö)
Valmiuslaki 1080/1991, terveydensuojelulaki
8§

