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1

0817451 Susihaudanrinne

Susihaudanrinteen pohjavesialue sijaitsee Juankosken ja Kaavin rajalla
Pitkämäessä noin 13 km Juankosken taajamasta etelään. Pohjavesialue rajoittuu
pohjoisessa
Ala-Salmijärveen
edelleen
Tammipuroon-RimpisuohonVääränniemeen, idässä Väärälampeen-Pitkäjärveen-Hirsiniemeen, kaakkossa
Lumpeiseen, etelässä Kangassuohon- Matosuohon- Könönkankaan länsipuolelleAukeasuohon,
lännessä
HepokorpeenLeipäkukkulan
länsipuolelleSammakkopuroonRuostepurontiehen
ja
luoteessa
PitkämäkeenRuostepurontiehen ja Ylä-Salmijärveen. Pohjavesialueen halki pituussuunnassa
kulkee Ruostepurontie.
1.1

Geologia ja hydrogeologia

Juankosken Susihaudanrinteen pohjavesialue on vedenhankinnan kannalta tärkeä
I-luokan pohjavesialue. Alueen kokonaispinta-ala on noin 2,44 km2, josta
pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on noin 1,4 km2. Alueen arvioitu
antoisuus on 920 m3/d, kun sadannasta imeytyy 40 % pohjavedeksi.
Susihaudanrinteen pohjavesialue on kapeahko, polveileva noin 7 kilometriä pitkä
pitkittäishajumuodostuma.
Muodostuma
koostuu
yhtenäisestä,
kapeasta
harjuselänteestä, joka kohoaa ylimmillään noin 20 metriä ympäröivän maaston
korkeustasoa ylemmäksi. Harjuselänne on korkeimmillaan muodostuman
keskiosassa, Pitkäjärven länsipuolella. Kalliopinnan taso vaihtelee runsaasti jakaen
alueen useisiin pienialaisiin pohjavesialtaisiin, joiden välillä on heikko hydraulinen
yhteys.
Alueen käyttökelpoisuus vedenhankintaan on kohtalaisen hyvä.
Susihaudanrinteen pohjavesialueella sijaitsee Koillis- Savon Vesi Oy:n omistama
Könönkankaan pohjavedenottamo. Vedenottamon vesioikeudellinen vedenottolupa
(800 m3/d) kattaa alueella muodostuvasta pohjavesimäärästä noin 89%.
Susihaudanrinteen
pohjavesialueen
vedet
käsitellään
Könönkankaan
vedenkäsittelylaitoksessa.
Kallioperä
Susihaudanrinteen pohjavesialueen kallioperä on esitetty kartassa 2.
Pohjavesialueen kallioperä on kiillegneissiä. Kalliopinnan taso pohjavesialueen
pohjoisosassa Pitkämäen alueella vaihtelee korkeustasojen +100,13-100,22 m mpy
välillä, Kiviharjun alueella tasossa + 115,97 m mpy, Susihaudanrinteen alueella
korkeustasojen +110,79-116,12 m mpy välillä, Pitkäjärven länsipuolisella alueella
korkeustasojen +104,34- 115,51 m mpy välillä, Leipäkukkulalla tasossa + 105,08 m
mpy, Hallakankaan alueella tasossa +99,64 m mpy ja pohjavesialueen eteläosassa
kalliopinta on tasossa + 109,53 m mpy. Pohjavesialueen itäpuolella on kallioperän
siirros/ruhje, joka sijaitsee Pitkäjärveltä- Vääränlammelle ja edelleen Saarisuolle.
Pitkämäen länsipuolella kalliopinta
muodostaen kalliokynnyksen.

kohoaa

pohjavedenpinnan
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Maaperä
Susihaudanrinteen alueen maaperää ei ole kokonaisuudessa julkaistu
numeerisena. Julkaistu numeerinen maaperäkartta on esitetty kartassa 3. Vettä
johtava karkea ydinosa on kapeahko vyöhyke, jota ympäröi hiekka- ja hienohiekkahietakerrokset.
Maaperä on korkeimmillaan pohjavesialueen keskiosassa ja matalammillaan
pohjavesialueen pohjoisosassa. Maaperän kerrospaksuus pohjavesialueella on 1,5yli 21 metriä. Maaperän kerrospaksuun on pienimmillään 1,5-2 metriä entisillä maaainestenottoalueilla.
Maanpinnan taso pohjavesialueen pohjoisosassa on tasossa +104,42-104,63 m
mpy välillä. Maaperän kerrospaksuus alueella pohjavedenpinnan päällä on noin 2-4
metriä. Kiviharjun- Leipäkukkulan välisellä alueella maanpinta on tasossa + 120,47115,21 m mpy. Maaperän kerrospaksuus alueella pohjavedenpinnan päällä on noin
3-5 metriä.
Hirsiniemen alueella maanpinta on tasossa + 122 m mpy. Könönkankaan
itäpuolisella alueella maanpinta on tasossa +121,70-115,10 m mpy välillä.
Maaperän kerrospaksuus alueella pohjavedenpinnan päällä on noin 4-10 metriä.
Könönkankaan länsipuolisella alueella maanpinta on tasossa noin +115,29-111,58
m mpy välillä. Maaperän kerrospaksuus alueella pohjavedenpinnan päällä on noin
0,80-4 metriä. Pohjavesialueen eteläosassa maanpinta on tasossa noin + 122,53
m. Maaperän kerrospaksuus pohjavedenpinnan päällä on noin 9,5 metriä.
Pohjavesi
Susihaudanrinteen alue on akviferityypiltään kohomuotoinen ja antikliininen eli
ympäristöönsä vettä purkava.
Susihaudanrinteen pohjavedenpinta on korkeimmillaan Susihaudanrinteen alueella
tasossa + 115,37-114,62 m mpy. Pitkämäen alueella pohjaveden pinta on tasossa
noin +102,65- 102,8233 m mpy. Leipäkukkulan alueella pohjavedenpinta on
tasossa +112,32 ja Hallakankaan alueella tasossa +112,18-+112,10 m mpy.
Susihaudanrinteen vedenottamon alueella pohjavesi on tasossa +111,17-+111,87
m mpy. Pohjavesi on pohjavesialueen eteläosassa tasossa + 113,23 m mpy.
Pohjaveden päävirtaussuunta pohjavesialueen pohjoisosassa on luoteeseen kohti
Ala-Salmijärveä. Kiviharjun alueelta pohjavesi virtaa
kohti Pitkäjärveä ja
Susihaudanrinteen alueelta kaakkoon kohti Könönkangasta. Pohjavesialueen
eteläosassa pohjavesi virtaa luoteeseen. Pohjavesi purkautuu Suurisuolle, osa
pohjavedestä purkautuu Pitkäjärveen ja pohjoisosassa lähdepurkaumaan.
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1.2 Koillis- Savon Vesi Oy:n Könönkankaan vedenottamo, raakavedenlaatu
ja valvonta
1.2.1 Könönkankaan Vedenottamo
Susihaudanrinteen pohjavesialueella sijaitsee Koillis- Savon Vesi Oy:n
vedenottamo Könönkangas sekä vedenkäsittelylaitos. Vedenottamo on rakennettu
alueella sijaitsevan lähdepurkauman läheisyyteen. Ottamolla on käytössä kaksi
vuonna
1991
käyttöönotettua
siiviläputkikaivoa.
Pohjavesi
alkaloidaan
vesilaitoskalkilla. Vedenottamon välittömässä läheisyydessä kulkee Ruostepurontie.
Koillis- Savon Vesi Oy:n Könönkankaan vedenottamolta saadaan Itä-Suomen
Vesioikeuden vuonna 1991 antaman luvan mukaan ottaa pohjavettä keskimäärin
8000m3/d (taulukko 1).
Taulukko 1. Susihaudanrinteen
vedenottomäärä.
Vedenottamo
Luvan myöntäjä

Könönkangas

Itä-Suomen Vesioikeus

pohjavesialueella

sijaitseva

Lupa

ISVO Nro 70/91/2
15.7.1991

vedenottamo

ja

sallittu

Sallittu ottomäärä
vuosikeskiarvona
3
[m /d]
800

Vuonna 2008 Könönkankaan vedenottamolta otettiin vettä keskimäärin 261 m3/d
(kuva1.)

Kuva 1. Könönkankaan vedenottamolta otetut vuorokautiset vesimäärät vuosina 2000-2008.

Könönkankaan
vedenkäsittelylaitoksella
käsitellään
oman
vedenottamon
raakaveden lisäksi Palokankaan ja Ihalankankaan vedenottamoilta pumpattu vesi.
Vuonna 2012 suunnitellun peruskorjauksen yhteydessä laitoksella tullaan
käsittelemään jatkossa myös Tuusjärven vedenottamon raakavesi. Saneerauksen
yhteydessä nykyinen alkalointijärjestelmä muutetaan laitoskalkkikäsittelystä
kalkkikivisuodatukseksi sekä laitokselle asennetaan sähkökatkojen aikaista
vedenjakelua turvaava varavoimakone ja jatkuvatoiminen UV-desinfiointilaite sekä
valmius natriumhypokloriitin annosteluun tarvittaessa.
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Könönkankaan vedenottamo- ja käsittelylaitosalue on aidattu ja lukittu. Laitoksen
kulunvalvonta tullaan liittämään saneerauksen yhteydessä vesilaitoksen
ympärivuorokautisen päivystysjärjestelmän piiriin.
Könönkankaan vedenkäsittelylaitokselta johdetaan vettä mm. Juankoskelle
Muuruveden taajamaan, Pohjois-Tuusniemen ja Pieksänkosken vesiosuuskunnille,
sekä Kaavin ja Tuusniemen kunnille.
1.3

Veden laatu ja valvonta

Susihaudanrinteen pohjavesialueen määrällinen ja kemiallinen tila on hyvä.
Riskitoimintojen vaikutus ei näy suurina laadunmuutoksina pohjavedessä.
Könönkankaan vedenottamon raakaveden kovuus on 0,35 mmol/ l eli pohjavesi on
erittäin pehmeää ja vapaata hiilidioksidia on vedessä 8,2 mg/ l. Vesi on lievästi
hapanta pH:n ollessa 6,3-6,8. Raakaveden alkaliteetti 0,5-0,6 mol/l on alhainen eli
raakavesi voi syövyttää metalliputkia. Raakavesi alkaloidaan kalkilla ennen
verkostoon syöttöä. Veden rautapitoisuus on alhainen ja mangaanipitoisuus
koholla.
Vuonna
2011
pohjavedenhavaintoputkesta
HP1
analysoitiin
bakteerit,
typpiyhdisteet, kloridi- ja sulfaattipitoisuudet. Kohonneita pitoisuuksia ei havaittu.
Koillis- Savon Vesi Oy:n
Könönkankaan vedenottamon raakaveden
analyysitulokset vuosilta 1997-2007 on esitetty taulukossa 2 ja verkostoon lähtevän
veden analyysitulokset vuosilta 1997-2011 on esitetty taulukossa 3.
Taulukko 2. Könönkankaan vedenottamon raakaveden analyysitulokset 1997-2007.
Parametri
Alkaliteetti
Hiilidioksidi
Kovuus
pH
Rauta
Mangaani

Yks.
mmol/l
mg/l
mmol/l
µg/l
µg/l

n
3
1
3
4
4
4

Könönkangas (1997-2007)
Ka
Md
Min
Max
0,6
0,6
0,5
0,6
8,2
0,35
0,35
0,3
0,41
6,8
6,9
6,3
6,9
100
<100
<100
100
408
225
80
1100
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Taulukko 3. Könönkankaan vedenottamon verkostoon lähtevä vesi analyysitulokset 19972011.
Parametri
Lämpötila
Haju
maku
Pesäkkeiden lukumäärä (22°C)
Sameus
pH
Rauta
Mangaani
Ammonium NH4
Ammonium NH4-N
NO3
NO3 -N
Sähkönjohtavuus
Alkaliteetti
Hiilidioksidi
Kovuus
Kloridi
Sulfaatti
Natrium
Alumiini

Yks.
n
°C
1
3
3
100 pmy/ ml 2
FNU
3
7
µg/l
4
µg/l
1
mg/l
2
mg/l
2
mg/l
1
mg/l
mS/m
mmol/l
mg/l
mmol/l
mg/l
mg/l
mg/l
µg/l

1
3
3
1
3
1
1
1
1

Ka
6,6
hajuton
ei muutosta
1
0,34
7,2
100
15
0,01
0,01
1
0,3
99
0,6
8,2
0,35
3
7
3
14

Könönkangas (1997-2011)
Md
Min
hajuton
ei muutosta

Max

6,9
<100

hajuton
ei muutosta
2
0,24
6,3
<100

hajuton
ei muutosta
1
0,51
8,2
100

0,01
0,01

0,01
0,01

0,01
0,01

97
0,6

90
0,5

110
0,6

0,35

0,3

0,41

Susihaudanrinteen pohjavesialueen vedenottamon tarkkailua on suoritettu vuodesta
1993 lähtien säännöllisesti Koillis- Savon Vesi Oy:n toimesta. Pohjaveden määrän
tarkkailua
(pohjavedenpinnan
mittaus)
on
suoritettu
pohjavesialueen
velvoitetarkkailuohjelmin mukaan, joissa on määritetty tarkkailtavat pohjaveden
havaintoputket ja pohjavesikaivosta pumpattavan veden määrän seuranta. KoillisSavon vesi Oy on päivittänyt vuonna 1993 laaditun Könönkankaan vedenottamon
velvoitetarkkailuohjelman vuonna 2001. Pohjaveden pinnanmittaukset suoritetaan
kuukausittain. Tulokset toimitetaan neljännesvuosittain taulukkomuodossa
sähköisesti Pohjois- Savon ELY-keskukseen. Vedenottamokaivolta pumpatun
veden määrä tallentuu päivittäin valvontajärjestelmän tietokantaan. Koillis- Savon
Vesi Oy:n Könönkankaan vedenottamon velvoitetarkkailuohjelma on esitetty
taulukossa 4. Velvoitetarkkailussa olevien pohjaveden havaintoputkien sijainti on
esitetty kartassa 4.
Taulukko 4. Könönkankaan vedenottamon velvoitetarkkailu.
KÖNÖNKANKAAN
vedenottamo
19.9.2001
HAVAINTOPISTE
pinnanmittaus
Pt 1
Pt 2
Pt3
P10
HP1

HP2
HP5

Koillis- Savon Vesi Oy on tehnyt paikallisten terveysviranomaisten kanssa
talousveden laadunvalvonta- ja tutkimusohjelman. Velvoitetarkkailuun liittyvä
laitokselta lähtevän veden näytteenotto suoritetaan terveystarkastajan toimesta
neljä kertaa vuodessa. Analysoitavat parametrit ja näytteenottoajat on esitetty
taulukossa
5.
Näytteet
lähetetään
tutkittavaksi
SavoKarjalan
Ympäristötutkimukseen. Tarkkailun tulokset toimitetaan Koillis-Savon Vesi Oy:lle,
terveydensuojeluviranomaiselle sekä Pohjois-Savon ELY- keskukseen.
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Raakaveden valvonta ei kuulu viranomaisvalvontaan, vaan vesihuoltolaitoksen
omaan käyttötarkkailuun ja valvontaan. Raakavesinäytteitä otetaan satunnaisesti.
Päivittäistä käyttötarkkailua suoritetaan huolto- ja tarkastuskäyntien yhteydessä.
Laitoskäyntien yhteydessä käyttöpäiväkirjaan tehdään merkinnät päivittäin
pumpatusta raakaveden määrästä, verkostoon pumpatusta vesimäärästä,
sähkömittarilukemista, pH-lukemista sekä normaaleista toiminnoista poikkeavista
toimenpiteistä. Veden ominaisuuksia tarkastellaan aistinvaraisesti (haju ja maku).
Taulukko
5.
Vesilaitostarkkailu
näytteenottoajankohdat.
Näyteenottopiste
Analyysi/
näytteenottoaika
Mikrobiologiset:
Heterotrof. pesäkeluku 22 oC
Fysikaalis-kemialliset:
lämpötila
haju,maku,ulkonäkö
E.coli
Enterokokit
Hapettavuus
Koliformiset bakteeerit
Mangaani
Rauta
pH
Sähkönjohtavuus
Sameus
Väri
Ammonium, ammoniumtyppi
Antimoni,Boori,Seleeni
Alumiini,Arseeni,Fluoridi,
Elohopea,Natrium
Nitraatti, Nitraattityppi
Nitriitti, Nitriittityppi
Kadmium, Kromi
Sulfaatti
Kloridi
Bentseeni
Tetra- ja trikloorieteeni
Kloorifenolit
Syanidit
Polysykliseet aromaattiset
hiilivedyt
Bentso(a)pyreeni

Könönkangas:

analysoitavat

parametrit

ja

Vedenottamo
lähtevä

* / **
* / **
*/**
* / **
*/**
*
*/**
* / **
* / **
* / **
*/**
* / **
*/**
* / **
***
*
*
*
*
*
***
***
***
***
***
***

*jaksottainen valvonta 1/ pariton vuosi
** jatkuva valvonta 1/ parillinen vuosi
*** 5 v. välein

1.4

Vesilaitoksen toiminta-alue ja vedenjakeluverkosto

Susihaudanrinteen pohjavesialue kuuluu kokonaisuudessaan Pohjois-Tuusniemen
vesiosuuskunnan toiminta-alueeseen. Alueelle sijoittuva jakeluverkosto on pääosin
osuuskunnan omistuksessa. Könönkankaan vedenkäsittelylaitoksella käsitellään
oman ottamon raakaveden lisäksi myös Ihalankankaan ja Palokankaan ottamoilta
pumpattu vesi. Raakavesilinjat laitoksen ja vedenottamoiden välillä omistaa KoillisSavon Vesi Oy.
Pohjavesialueelle sijoittuvan osuuden jätevesiviemäristä omistaa Tuusniemen
kunta.
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1.5

Vesioikeudelliset suoja-aluepäätökset

Suunnittelukeskus Oy on laatinut Koillis- Savon Vesi Oy:n pohjavesialueille
pohjavedensuojelusuunnitelman 4.8.1999.
Suojelusuunnitelmassa on esitetty Könönkankaan vedenottamoalue (0,6 ha),
ohjeellinen lähisuojavyöhyke (20,3 ha) ja ohjeellinen kaukosuojavyöhyke (252 ha).
Susihaudanrinteen pohjavesialueelle ei ole vahvistettu vesioikeudellinen
suojavyöhykkeitä.
1.6

Pohjaveden havaintoputket

Suojelusuunnitelman laadinnan yhteydessä kartoitettiin Susihaudanrinteen
pohjavesialueella sijaitsevat pohjaveden havaintoputket. Pohjavesialueella
sijaitsevat pohjaveden havaintoputket ovat pääosin lukittuja ja osaan pohjaveden
havaintoputkista on merkitty putkitunnukset. Pohjaveden havaintoputkien lukot on
sarjoitettu vesihuoltolaitoksen lukkosarjaan. Pohjaveden havaintoputkien paikat ja
pohjaveden virtaussuunta on esitetty kartassa 4 ja listattu liitteessä 2 (ei julkinen).
1.7 Pohja vesimuodostumasta suoraan riippuvaiset pintavesi- ja
maaekosysteemit
Susihaudanrinteen pohjavesialueella on pieniä lampia mm. Peiponmeri.
Pohjavesialueen länsirajalla on Sammakkopuro ja pohjoisrajalla Tammipuro.
Pohjavesialueen pohjoisosa rajoittuu Ala-Salmijärveen, koillisosa Väärälampeen , ja
itäpuoli Pitkäjärveen. Pohjavesialue rajoittuu suoalueisiin kaakkoisosassa on
Lumpeinen, eteläosassa Kangassuo, Matosuo ja Aukeasuo.
Susihaudanrinteen pohjavesialueella ei ole suojelualueita.
1.8

Susihaudanrinteen maankäyttö- ja kaavatilanne

Juankoskella on voimassa Pohjois- Savon maakuntakaavan 2030. Kaava on
vahvistettu Ympäristöministeriössä 07.12.2011. Maakuntakaavassa pohjavesialue
on merkitty pv 1 656. Pohjavesialueella ei ole voimassa yleiskaavaa.
Susihaudanrinteen pohjavesialueella on haja- ja loma-asutusta, metsätaloutta,
peltoviljelyä ja maa-ainestenottoa.
Tärkeimpinä maankäyttömuotoina Susihaudanrinteen pohjavesialueella tullee
jatkossakin olemaan peltoviljely, metsätalous, maa-ainestenotto, virkistyskäyttö
sekä pohjavedenotto.
Taulukossa 6 ja kuvassa 2 on esitetty Susihaudanrinteen maankäytön tila
ympäristöhallinnon ylläpitämän vuoden 2000 slices aineiston mukaan
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Taulukko 6. Maankäyttö Susihaudanrinteen pohjavesialueella (ha/%). Slices2000 –aineisto.
Maankäyttöluokka
Taajama-asutus
Haja-asutus
Loma-asutus
Peltoviljely
Metsätalous
Maa-ainestenotto
Vesistöt
Teollisuus - tai varastoalue
Varalla
Virkistyskäyttö

Pinta-ala (ha)
Pinta-ala (%)
muodostumis- pohjavesi- muodostumisalueella
alueella
alueella
0
0
0
2,8
5,3
2
2,6
3,4
1,9
13
28,8
9,3
117,6
196,2
84
2,8
3,5
2
0
5,8
0
0
0
0
1,3
1,7
0,9
0
0
0

pohjavesialueella
0
2,2
1,4
11,8
80,4
1,4
2,4
1
0,7
0

Kuva 2. Maankäyttö Susihaudanrinteen pohjavesialueella.

1.9

Toimenpidesuositukset

Mikäli pohjavesialueella vedenottamon 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 määrällinen tarkkailuohjelma ja laadun valvontatutkimusohjelma tulee
päivittää 5 vuoden välein tai tarvittaessa. Näytemäärät tulee tarkastaa asetuksen
mukaisiksi.
Erityistilannesuunnitelma tulee päivittää säännöllisesti.
Pohjaveden laadun seurantaa tulee kehittää siten, että kaikki vesilaitosten
raakavesistä, ympäristölupiin liittyvistä tarkkailuista ja pilaantuneisiin maihin
liittyvistä tarkkailuista saadut tulokset kootaan paikkatiedoiksi ja näiden tulosten
pohjalta täydennetään tarkkailuohjelmaa tarvittaessa. Kaikkien tarkkailujen tulokset
tulee toimittaa vuosittain Juankosken kaupungin lisäksi Pohjois- Savon ELYkeskukseen sähköisessä muodossa.
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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.
Mikäli on tarpeen tutkia rantaimeytymisen mahdollista vaikutusta Susihaudanrinteen
vedenottamon veteen voi tutkimuksen suorittaa esim. tekemällä isotooppimittauksia
Susihaudanrinteen alueen pohjavesiputkista ja vedenottamon kaivoista.

2
Susihaudanrinteen pohjavesialueella sijaitsevat
riskitoiminnot, niiden arviointi ja toimenpidesuositukset
2.1

Asutus

2.1.1 Öljysäiliöt
Susihaudanrinteen pohjavesialueella sijaitsevista öljysäiliöistä ei Pelastuslaitoksella/
kaupungilla ole tietoa (tilanne 03/2011).
Riskinarviointi
Mikäli Susihaudanrinteen pohjavesialueella on öljysäiliöitä, eikä tarkastuksia ole
suoritettu voi niistä aiheutua riski pohjavedelle. Erityisesti suoja-altaattomat
öljysäiliöt ja maanalaiset öljysäiliöt muodostavat suuren riskin pohjavedelle.
Öljysäiliön tarkastaminen on kiinteistön omistajan vastuulla, ja öljysäiliöitä
tarkastavat yritykset tarkastavat säiliöitä asiakkaiden tilausten perusteella. Säiliöt
tarkistetaan viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti, ja tarkastuspöytäkirjat on
toimitetaan myös pelastusviranomaiselle. Tarkastuksen toteutumista määräajassa
ei käytännössä valvota.
Toimenpidesuositukset
Pelastusviranomaisen tulee pitää ajan tasalla öljyntorjuntasuunnitelmaa.
Suunnitelmaan tulee koota tiedot säiliön sijainnista, omistajasta, tilavuudesta,
materiaalista,
valmistusvuodesta,
sijoituksesta
(maanpäällä/
maanalla),
mahdollisesta
suoja-altaasta,
sekä
edellisestä
ja
seuraavasta
tarkastusajankohdasta. Mikäli itse öljyntorjuntasuunnitelmaan ei ole mahdollista
sisällyttää tarkempia tietoja säiliöistä, tulee pelastusviranomaisen tehdä erillinen
öljysäiliörekisteri, johon kootaan edellä mainitut tiedot säiliöistä.
Öljysäiliöt tulee sijoittaa maanpäälle ja varustaa tilavilla suoja-altailla sekä ylitäytön
estimellä. Säiliöt tulee tarkastaa säännöllisesti. Pohjavesialueille ei saa asentaa
uusia suojaamattomia öljysäiliöitä.
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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 tulee suorittaa tarkastuksessa todetun säiliöluokan
mukaan. Pelastusviranomaisen tulee valvoa tarkastusten toteutumista aluksi
esimerkiksi muistutuksin.
Tarkastuspöytäkirja on säilytettävä ja toimitettava pelastusviranomaiselle ja
esitettävä pyydettäessä ympäristönsuojeluviranomaiselle Tarkastuksen saa
suorittaa vain Turvatekniikan keskuksen hyväksymä tarkastaja.
Kiinteistönomistajia tulee informoida öljysäiliöiden tarkastusvelvollisuudesta sekä
vahingon aiheuttajan vastuusta, että korvausvelvollisuudesta esimerkiksi kunnan
tekemällä tiedotteella, joka jaetaan suoraan kiinteistöille tai julkaistaan
paikallislehdessä. Tiedotteessa öljysäiliöiden omistajia tulee myös informoida
mahdollisuudesta
säästää
tarkastuskustannuksissa
keskittämällä
alueen
tarkastusten ajankohtia.
Kiinteistökohtaisesta öljylämmityksestä pohjavesialueilla tulisi pyrkiä luopumaan.
Kiinteistöille tulisi suositella liittymistä kaukolämpöverkkoon verkoston alueella tai
siirtymistä vaihtoehtoisiin lämmitysmuotoihin.
Maalämpöjärjestelmissä tulee käyttää pohjavedelle vaarattomia kemikaaleja.
Maalämpöjärjestelmää suunniteltaessa on tarkastettava maalämpöjärjestelmän
luvanvaraisuus kaupungin teknisestä toimesta.
Juankosken ympäristönsuojelumääräysten mukaan. Maanalaiset öljysäiliöt tulee
tarkastaa säännöllisesti . Ensimmäinen tarkastus on tehtävä 1.1.2015 mennessä.
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-, polttoaineja 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. Muutokset on tehtävä 1.1.2021 mennessä
Pysyvässä käytössä olevan polttonesteen tankkaus- ja täyttöpaikan on oltava
päällystetty tiiviillä, polttonestettä läpäisemättömällä pinnoitteella tai suojakalvolla.
Mahdolliset vuodot on pystyttävä keräämään talteen. Määräys ei koske
venesatamien
laitureilla
sijaitsevia
tankkauspaikkoja
eikä
kiinteistöjen
lämmitysöljysäiliöiden täyttöpaikkoja.
Kemikaalin käsittely- ja varastointipaikoilla on oltava nopeasti käyttöönotettavissa ja
riittävästi imeytysainetta ja kalustoa
mahdollisten vuotojen keräämistä ja
säilyttämistä varten.
Sisätiloissa oleva nestemäisen kemikaalin varastotilan on oltava sellainen, että
kemikaalin pääsy viemäriin tai maaperään on estetty. Suoja-allas, kynnys tai muu
vastaava rakenne on mitoitettava vähintään suurimman varastoitavan
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kemikaalisäiliön tilavuuden mukaiseksi. Varastotilan lattiapinnoitteen on kestettävä
kemikaalin vaikutusta.
Viemäriverkosto, verkostoon kuulumattomat kiinteistöt ja jätevedenpumppaamot
2.1.2 Maalämpökaivot
Alueella ei ole maalämpökaivoja.
Riskinarviointi
Ongelmia voivat aiheuttaa lämmönsiirtoaineiden vuodot, pintavesien pääsy
pohjaveteen puutteellisesti tiivistettyjen kaivorakenteiden takia, porauksen
aiheuttama pohjaveden samentuminen tai pohjaveden eri kerrostumien
sekoittuminen keskenään. Tällä hetkellä riskiä ei alueella ole.
Toimenpidesuositukset
Maalämpöjärjestelmissä tulee käyttää pohjavedelle vaarattomia kemikaaleja.
Maalämpöjärjestelmää suunniteltaessa on tarkastettava maalämpöjärjestelmän
luvanvaraisuus teknisestä toimesta. Maalämpökaivoa ja maaperään asennettavia
lämmönkeruuputkistoja ei tule rakentaa pohjavedenottamoiden lähistölle. Muualla
pohjavesialueella tulee maalämpökaivojen ja lämmönkeruuputkistojen sallittavuus
ja vesilain mukaisen luvan tarve harkita tapauskohtaisesti.
2.1.3 Viemäriverkosto, verkostoon kuulumattomat kiinteistöt ja
jätevedenpumppaamot
Susihaudanrinteen pohjavesialueelle on rakennettu vuonna 2010 viemäriverkosto.
Pohjavesialueen eteläosassa Matosuolta ja Könönkankaan länsilaidalta
paineviemäri PV 90-10M ja VJ200-10 PE viemäri menee Lumpeisen eteläpuoliselle
alueella. Viemäriputki VJ180-10 PE sijaitsee Ruostepurontien varressa. Viemäri on
asennettu suojaputkeen 140-10M koko pohjavesialueen matkalla. Pohjavesialueella
ei sijaitse jätevesipumppaamoita.
Susihaudanrinteen pohjavesialueella on kaksikymmentäyksi asuinrakennusta,
kaksikymmentäyksi talousrakennusta ja kahdeksan vapaa-ajanrakennusta. Osalla
kiinteistöistä on omat jätevesijärjestelmät.
Riskinarviointi
Puutteelliset jätevesijärjestelmät voivat aiheuttaa jäteveden vuotoja ympäröivään
maaperään ja aiheuttavat näin riskin pohjavedelle.
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Toimenpidesuositukset
Viemäriverkosto tulisi laajentaa mahdollisuuksien mukaan koko pohjavesialueelle.
Alueella toimivan vesihuoltolaitoksen / osuuskunnan tulisi varata resursseja
viemäriverkoston laajentamiseen.
Viemäröimättömien kiinteistöjen velvollisuus
vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.

on

liittyä

viemäriverkostoon

Pohjavesialueilla sijaitseviin jätevesijärjestelmiin ja niiden kuntoon tulee kiinnittää
erityistä huomiota.
Viemäriverkostoon kuulumattomien kiinteistöjen tulee tehdä suunnitelmat jätevesien
käsittelystä ja laatia jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet jätevesiasetuksen
mukaisesti. Jätevedet on johdettava ensisijaisesti yleiseen viemäriverkostoon.
Alueilla,
joilla
ei
ole
yleistä
jätevesiviemäriä
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. Muutokset tehtävä 30.9.2014 mennessä.
Kiinteistön
haltijan
tulee
säännöllisesti
tarkastaa
ja
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.
Jätevesien maahan imeyttäminen on kielletty.
2.1.4 Vapaa-ajan alueet
Susihaudanrinteen pohjavesialueen rajalla vedenottamon lounaispuolella on
moottorikelkkareitti.
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Kuva 3. Moottorikelkkareitti vedenottamoaitauksen välittömässä läheisyydessä. Kati Määttä
2010.

Riskinarviointi
Ulkoilureiteistä ei aiheudu pohjaveden pilaantumisriskiä.
Toimenpidesuositukset
Liikkuminen tulee tehdä vain merkityillä ulkoilureiteillä.
Piha- ja paikoitusalueiden pintavedet ja salaojavedet on johdettava
pohjavesivyöhykkeen ulkopuolelle. Tätä varten tulee olla soveltuvat laitteistot ja
mahdollisesti tarvittavat luvat.
2.2

Liikenne ja tienpito

2.2.1 Tiestö, liikennemäärät ja tienpito
Susihaudanrinteen pohjavesialueella sijaitsee yhdystie 5673 Ruostepurontie ja
seututie 566 (Kaavintie). Ruostepurontiestä noin 6 kilometriä ja Kaavintiestä noin
500 m sijaitsee pohjavesialueella. Maantie 5673 on noin 70 metrin etäisyydellä
Könönkankaan pohjavedenottamosta.
Maantie 5673 kuuluu hoitoluokkaan II. Tie on osin lumipintainen, pakkaskelillä
suolaamaton. Kaavintie kuuluu hoitoluokkaan Ib.
Vuonna 2009 kaavintiellä kulki keskimäärin 1500 Ruostepurontiellä kulki
keskimäärin 100 ajoneuvoa /vrk ja raskasta liikennettä oli keskimäärin 9
ajoneuvoa/vrk. Vilkkainta liikennöinti oli kesäkuukausien aikana. Taulukossa 7. on
esitetty pohjavesialueen liikennemäärät vuodelta 2009, tienhoitoluokka sekä
liukkaudentorjuntaan käytettävän liukkaudentorjunta-aineen määrä.
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Taulukko 7. Susihaudanrinteen pohjavesialueen liikenne ja tienpito 2009.

Tien nimi ja
numero

KVL
KVL raskasajoneuvo
ajoneuvo
(ajon/ vrk)
(ajon/ vrk)

Tien
Suola määrä Tien pituus
hoitoluokka
(t/km/a)
pv-alueella
(m)

yhdystie 5673
100
9
seututie 566
1500
145
KVL Keskimääräinen vuorokausiliikenne

Susihaudanrinteen
onnettomuuksia.

pohjavesialueella

II
Ib

ei

ole

0
0,1

tapahtunut

6300
500

raskaanliikenteen

Riskinarviointi
Tienpidon ja liikenteen aiheuttamat pohjavesiriskit ovat suurimmillaan vilkkailla
pääteillä. Tiehallinto pyrkii vähentämään tienpidosta ja liikenteestä aiheutuvia
pohjavesiriskejä. Susihaudanrinteen vedenottamo sijaitsee tien välittömässä
läheisyydessä joten liikenteestä aiheutuva pohjaveden pilaantumisen riski on
erittäin suuri.
Toimenpidesuositukset
Nurmi tulisi pitää lyhyenä.
Pohjavesialue tulee merkitä teiden varsiin hyvin. Merkit tulee tarkistaa ja uusia
mikäli ne ovat huonokuntoisia.
Pohjavesialueilla tehtäviin kaivutöihin tulee kiinnittää erityistä huomiota.
2.2.2 Liukkauden torjunta ja pohjaveden kloridipitoisuudet
Maantietä 5673 käytetään kesäsuolaa 0,1 tonnia/km. Pohjaveden kloridipitoisuus
Susihaudanrinteen pohjavesialueella on 3 mg/l.
Riskinarviointi
9 ei s
Kesäsuolauksesta aiheutuu pieni pohjaveden pilaantumisvaaraa.
Toimenpidesuositukset
Pölynsidonnassa ei tule käyttää suolaa.
2.2.3 Vaarallisten aineiden kuljetukset
Susihaudanrinteen pohjavesialueen kautta kulkevalla tiellä 5673 (Ruostepurontie)
kuljetettavista vaarallisten aineiden määrästä ei ole tietoa. Pohjavesialueen kautta
kulkevalla tiellä 566 vuonna 2002 kuljetetut vaaralliset aineet sekä niiden määrät on
esitetty taulukossa 8.
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Taulukko 8. Liikenne- ja viestintäministeriön selvitys (2004) tiellä 566 kuljetettavista
vaarallisista aineista 2002

Kaasut

Palavat nesteet

(luokka 2)
50-100 tn/viikko

(luokka 3)
0-500 tn/viikko

Sytyttävästi vaikuttavat
(hapettavat) aineeet
(luokka 5.1)
0-50 tn/viikko

Syövyttävät aineet
(luokka 8)
0-100 tn/viikko

Muut vaaralliset
aineet ja esineet
(luokka 9)
50-150 tn/viikko

Riskinarviointi
Suurimmat riskit pohjavesille valtatiellä tapahtuviin vaarallisten aineiden kuljetuksiin,
ja niiden mahdollisiin suistumisonnettomuuksiin. Öljyn ja muiden vaarallisten
aineiden kuljetukset aiheuttavat onnettomuustilanteissa riskin pohjavesille.
Vaarallisten aineiden kuljetuksissa riskiä aiheuttavia aineita ovat polttoainehiilivedyt
ja niiden lisäaineet sekä erilaiset kuljetettavat kemikaalit. Tiehallinnon määrittämiä
toimenpiteitä, joilla säiliöauto-onnettomuuksien jälkeistä varoaikaa pohjavesialueilla
lisätä, ovat suojakaiteen rakentaminen onnettomuuksien varalle, tielinjauksen
muuttaminen pohjavesialueen ulkopuolelle, vaarallisten aineiden kuljetuksien
siirtäminen eri reiteille ja pohjavesisuojauksien rakentaminen.
Vaarallisten aineiden kuljetukset aiheuttavat mahdollisissa onnettomuustapauksissa
suuren riskin Susihaudanrinteen pohjaveden laadulle. Pohjavedenottamo sijaitsee
tien välittömässä läheisyydessä ja varoaikaa onnettomuuden sattuessa ottamon
kohdalla ei ole vaan vaaralliset aineet pääsevät suoraan maaperään ja sitä kautta
pohjaveteen.
Toimenpidesuositukset
Susihaudanrinteen pohjavesialueelle, maantie 5673 Ruostepurontie varteen
Könönkankaan vedenottamon alueelle tulee rakentaa pohjaveden suojaukset,
suojakaiteet/suojavallit
ja
pintavesien
kuivatusjärjestelmät
mahdollisten
kemikaalionnettomuuksien varalta.
Vaarallisten aineiden kuljetus pohjavesialueella tulisi kieltää, mikäli käytettävissä on
korvaava kuljetusreitti.
2.3

Yritystoiminta

Pohjavesialueelle sijoittuneiden toimintojen tulee kaikissa toimissaan huomioida
pohjaveden pilaantumisvaara. Toiminnoista aiheutuneiden päästöjen pohjavedelle
aiheuttaman riskin suuruuteen vaikuttaa mm. maaperä- ja pohjavesiolosuhteet,
maaperään joutuneen kemikaalin myrkyllisyys ja vesiliukoisuus.
Susihaudanrinteen
pohjavesialueella
on
voimassa
yksi
ympäristölupa
murskaamotoiminnalle. Lupa on käsitelty kappaleessa 2.4 maa-ainestenotto.
Pohjavesialueella ei ole muuta yritystoimintaa kuin maa-ainestenotto.
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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.
2.4

Maa-ainesten otto

Maa-ainestenottoa
Susihaudanrinteen
pohjavesialueella
on
ollut
koko
pohjavesialueen pinta-alaan nähden kohtalaisesti. Otto on keskittynyt harjun
karkeaan ydinosaan pohjavesialueen varsinaiselle muodostumisalueelle, jossa
materiaali on käyttökelpoisinta.
Jonkin verran maa-ainestenottoa on ollut myös hiekkavaltaisilla lievealueilla.
Jälkihoitotoimenpiteet on pääsääntöisesti tehty lupapäätösten ja eri aikoina
noudatettujen yleisten menettelytapojen mukaisesti, jotka poikkeavat nykyisistä
menettelyistä.
Laajimmillaan ottamistoiminta on ollut Susihaudanrinteen alueella ja Rimpisuon
länsipuolen ja Ruostepurontien välisellä alueella. Suurin maa-ainestenoton
aiheuttama vaara pohjavesien laadulle liittyy kuitenkin soranoton oheistoimintoihin
eli lähinnä öljytuotteiden käsittelyyn. Pohjavesivyöhyke ottoalueilla on verrattain
lähellä maanpintaa.
Soranotto-, murskaus- ja louhintatoiminnalta edellytetään maa-aines ja
ympäristölupaehtojen mukaisesti pohjavedenpinnan ja pohjaveden laadun
seurantaa. Tarkkailun tulokset tulee toimittaa ympäristölautakunnalle sekä PohjoisSavon ELY-keskukseen. Tarvittaessa tarkkailua voidaan muuttaa tai täydentää
havaintopaikkojen ja analysoitavien parametrien osalta.

Juankoskella Susihaudanrinteen pohjavesialueella on voimassa (12/2011)kolme
maa-ainestenottolupaa. Lupien sallima ottomäärä on yhteensä 210 600 m3-ktr.
Voimassa olevat luvat on esitetty taulukossa 9. Kohteiden sijainti on esitetty
kartassa 5.
Taulukko 9. Pohjavesialueella voimassaolevat (12/2011) maa-ainesten ottoluvat.
Notto/ §
Lupa
Voimassaolo LupaKokonaisOttoala
Motto
myönnetty
päättyy
aika ottomäärä m³ha
tunnus
ktr
1 12113/ 93 22.5.2003
22.5.2013
10
100 000
1,38
2748

Aineslaji

sora/
hiekka

2 12309/ 35
2948

12.2.2007

12.2.2017

10

100 300

2

sora/
hiekka

3

12.2.2007

27.3.2017

10

10 300

2,39

sora/hiekka

3199

Pohjaveden Alin ottotaso Kiinteistö
pinnantaso
+(N60)
+ (N60)
115,37
118,5
40:0
Karhula
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Toimija

vuokralla Savon Kuljetus Oy

40:0
Karhula

Timo Karhunen

40:0
Karhula

Savon Kuljetus Oy
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Lupien alueella on suoritettu ottotoimintaa vuosikymmeniä. Luvan 2 haltija omistaa
alueen ja lupien 1 ja 3 haltija on vuokralla alueella. Ottoalue sijaitsee
Ruostepurontien varressa. Könönkankaan vedenottamolle on matkaa noin 2,4
kilometriä. Soranottoluvan sallima alin ottotaso on +118,50, jolloin suojakerroksen
paksuudeksi jää vähintään 2 metriä. Alueen viereen asennetussa
pohjavedenhavaintoputkessa HP8 pohjaveden korkeus on noin +115,00- 115,37 m
mpy. Pohjavedenhavaintoputkesta HP 8 tulee tarkkailla pohjavedenpinnantason
vaihtelua kuukausittain. Pohjaveden laadun tarkkailua ei maa-ainesluvassa ole
vaadittu.
Ottoalueella on voimassa yksi maa-ainesten ottoon liittyvä Kaavin kunnan
ympäristölautakunnan myöntämä ympäristölupa (12/2011). Lupa on esitetty
taulukossa 10.
Taulukko 10. Pohjavesialueella sijaitseva maa-ainesten ottoalueen ympäristölupa.
Ympäristölupa
§11/10
soran murskaus

Lupa
myönnetty
10.3.2010

Kiinteistö

Virtalähde

40:0
Karhula

sähkö

murskausaseman
suojaus
Murskauslaite sijoitetaan
maamassoista ja muovista
tehdyn suojarakenteen päälle.
Alueella ei saa pitää
suojarakenteettomia säiliöitä tai
varastoja.
Ei saa olla pysyviä
polttoainesäiliöitä.

Ympäristölupa §11/10 on myönnetty 10.3.2010 ja on voimassa 12.2.2017 saakka.
Lupa on käsitelty Vaasan hallinto-oikeudessa 22.12.2011. Lupa koskee kiven ja
karkean soran murskauslaitosta. Sähkö laitokselle tulee tuottaa sähköllä. Poltto- ja
voiteluaineiden sekä kemikaalien varastointi – ja käsittelyalueet on oltava nesteitä
läpäisemättömiä ja reunoiltaan korotettuja. Tukitoiminta-alueiden maarakenteet on
tiivistettävä. Suojakerrospaksuus pohjaveteen on oltava vähintään neljä metriä.
Luvan mukaan pohjaveden pinnankorkeutta on seurattava alueella jo olevasta tai
jos ei ole niin alueelle asennettavasta uudesta pohjavedentarkkailuputkesta, ennen
toimintaa tai ainakin kahdesti vuodessa. ja pohjaveden laatua on seurattava
öljyhiilivetyjen pitoisuutta ennen toiminnan aloittamista ja sen jälkeen vähintään
kolmen vuoden välein ja myös toiminnan loputtua. Toiminnan valvonta tapahtuu
ympäristöluvan ehtojen mukaisesti.
2.4.1 Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteen sovittamin (POSKI –
projekti)
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.
Susihaudanrinteen alueella luokiteltiin kaksi kohdetta luonnon ja maisemansuojelun
kannalta arvokkaisiin harjualueisiin. Taulukossa 11 on esitetty POSKI- projektin
nimeämät alueet.
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Huuvekangas-Pitkämäki on luonnon ja maisemasuojelun kannalta maakunnallisesti
arvokas harjualue. POSKI luokituksen mukaan Huuvekangas-Pitkämäki on osittain
maa-ainesten ottoon soveltuva.
Tuusniemen kunnan puolella luokiteltiin Könönkangas – Huuvekangas luonnon ja
maisemasuojelun kannalta paikallisesti arvokas harjualue. POSKI luokituksen
mukaan alue on maa-ainesten ottoon soveltumaton.
Taulukko 11 . Luonnon ja maisemansuojelun kannalta arvokkaita harjualueita alueella
(POSKI)
Alueen
tunnus
17401

Nimi

Ala ha

POSKIluokka
2

Huuvekangas109,2
Pitkämäki
85711
Könönkangas92,8
1
Huuvekangas
POSKI-luokitus: 1 maa-ainesten ottoon soveltumaton, 2 maa-ainesten ottoon osittain soveltuva
3 maa-ainesten ottoon soveltuva

2.4.2 Pohjavesialueilla sijaitsevien soranottoalueiden tila ja
kunnostustarve(SOKKA- projekti )
Pohjois- Savon ympäristökeskuksen SOKKA-projekti selvitti vanhojen maaainesottoalueiden tilaa Juankosken alueella vuonna 2010. Susihaudanrinteen
pohjavesialueella on seitsemän maisemoimaton maa-ainesten ottoaluetta ja yksi
muotoiltu maa-ainestenottoalue.
Susihaudanrinteen pohjavesialueella jälkihoitamattomia maa-ainestenottoalueita on
1,13 hehtaaria noin 0,8% pohjavesialueen muodostumisalueesta. Osittain
muotoilluksi alueeksi on luokiteltu yksi 0,6 ha alue, muotoilluksi yksi noin 0,19 ha
alue. Jälkihoitamattomaksi luokiteltiin neljä aluetta , joiden pinta –ala on yhteensä
noin 1,1 hehtaari. Yhdellä alueista on suoritettu kotitarveottoa. Kaksi aluetta oli
toiminnassa vuonna 2010. Näiden alueiden yhteenlaskettu pinta-ala on 2,3 ha.
Sokka-projektin mukaan kunnostustarve on suuri kahdella jälkihoitamattomalla
alueella, yhdellä toiminnassa olleella alueella ja yhdellä muotoillulla alueella.
Kunnostustarve on kohtalainen yhdellä jälkihoitamattomalla alueella, vähäinen
yhdellä jälkihoitamattomalla alueella. Toiminnassa olevilla alueilla jälkihoito on
määritetty maa-ainestenottoluvassa.
Riskinarviointi
Maa-ainestenottoa ei koko Susihaudanrinteen pohjavesialue huomioiden ole suurta
määrää pinta-alallisesti. Hoitamattomilla alueilla on jyrkkäseinäisiä ottoalueita.
Avonaiset alueet aiheuttavat pienen pohjaveden pilaantumisriskin.
Toimenpidesuositukset
Luonnontilassa olevalle pohjavesialueelle ja vedenottamon läheisyyteen ei tule
myöntää uusia maa-ainestenottolupia. Alueet, joilla maa-ainestenottotoiminta on
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käynnissä
tulee
suojakerrospaksuudet.

hyödyntää

tehokkaasti,

kuitenkin

huomioiden

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.
Vedenottamon alueella ei sallita maa-ainestenottotoimintaa, murskaustoimintaa
eikä
asfalttiasemien
perustamista.
Pohjaveden
muodostumisalueella
vedenottamoiden
läheisyydessä
vedenottamon
vaikutusalue
huomioiden
suojakerrospaksuuden tulisi olla vähintään 4 metriä suositellaan 6 metriä ja muualla
pohjavesialueella 4 metriä.
Maa-ainestenottoalueille on asennettava muovinen pohjavedenhavaintoputki. Maaainestenottosuunnitelmissa ja myönnettävissä maa-ainestenottoluvissa tulee
huomioida pohjaveden määrälliset ja laadulliset vaatimukset. Pohjavedenpinnan
taso on selvitettävä kaikilla maa-ainestenottoalueilla ennen maa-ainesluvan
myöntämistä.
Pohjaveden määrällinen ja laadullinen tarkkailu tulee vaatia kaikkiin alueen maaaineslupiin.
Tieto
pohjaveden
pinnantasosta
auttaa
välttämään
pohjavedenpinnanalaista kaivua. Pohjaveden laaduntarkkailun avulla alueen
pohjaveden laadusta ja mahdollisesta pilaantumisesta saadaan säännöllistä tietoa.
Pilaantumislähde ja ajankohta on helpompi selvittää sekä mahdollinen
pilaantumisen leviäminen voidaan estää.
Pölynsidontaa tulee hoitaa kastelemalla vedellä.
Asiaton ajoneuvoliikenne ottamisalueille tulee estää.
Kalliokiviaines lupia myönnettäessä tulee huomioida , että kalliokynnyksen louhinta
voi muuttaa alueen pohjavesivirtauksia ja vaikutus voi ulottua kauas ottoalueelta.
Mikäli pohjavesialueella vedenottamoiden läheisyyteen suunnitellaan toimintoja,
joilla voi olla vaikutusta pohjaveden laadulliseen tai määrälliseen tilaan tulee
toiminnan vaikutusalue selvittää riittävän kattavilla tutkimuksilla.
PohjoisSavon
ympäristökeskuksen
jälkihoitamattomat maa-ainestenottoalueet
mukaan.

SOKKA
projektissa
luokitellut
tulee jälkihoitaa mahdollisuuksien

Ottolupia myönnettäessä on huomioitava POSKI-projektin harjuluontoselvityksen
luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat harjualueet luokituksineen.
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2.5

Maa- ja metsätalous

Maatilan peruslohkorekisterin mukaan vuonna 2010 Susihaudanrinteen
pohjavesialueella
on
peltopinta-alaa
yhteensä
noin
23,1
hehtaaria.
Pohjavesialueen pellot ovat pääasiassa nurmina. Pohjoisosassa, Sammakkopuron
länsipuolella ja Hallakankaan alueilla viljellään myös kevätviljaa.
Susihaudanrinteen pohjavesialueella on kaksi maatalouden erityistuen
suojavyöhykettä. Juankosken puolella sijaitsevan vyöhykkeen pinta-ala on 1,6
hehtaaria ja Tuusniemen puolella sijaitsevan vyöhykkeen pinta- ala on 9,7
hehtaaria.
Susihaudanrinteen pohjavesialueella on metsätaloutta 207,1 ha alalla, mikä on 71,4
% pohjavesialueen kokonaispinta-alasta. Metsätaloudesta 80,7 ha/76,9 %
pohjavesialueen varsinaisen muodostumisalueen pinta-alasta.
Susihaudanrinteen pohjavesialueella ei ole eläinsuojia. Pohjavesialueen
välittömässä läheisyydessä on voimassa yksi ympäristölupa eläinsuojalle (252
lihanautaa), jonka lannanlevityspelloista 8,95 hehtaaria on Susihaudanrinteen
pohjavesialueella. Pelloista on matkaa vedenottamoon noin neljä kilometriä.
Eläinsuojarakennus on noin 50 metrin päässä pohjavesialueen rajasta. Luvassa on
määrätty, että lantavarastoja tyhjennettäessä ja lantaa kuljetettaessa on toimittava
niin, ettei lietettä pääse hallitsemattomasti ympäristöön. Jos vuotoja aiheutuu
esimerkiksi lietteen pumppauksessa, on varastojen ympäristö ja siirtotiet siistittävä.
Luvan saaja ei levitä lietelantaa varsinaisella pohjavedenmuodostumisalueella
olevalle peltoalalle.
Riskinarviointi
Pohjavesialueella sijaitsevat metsät ja peltoviljelmät muodostavat pienen riskin
pohjavedelle mikäli alueita lannoitetaan tai niillä käytetään torjunta-aineita. Pellot
sijaitsevat pääosin pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolella. Alueella
käytettävistä lannoitusmääristä ja torjunta-aineiden käytöstä ei ole tietoa.
Toimenpidesuositukset
Viljelijöitä tulee kannustaa hakemaan pohjavesialueiden peltoviljelyn erityistukea tai
perustamaan suojavyöhyke erityistuella.
Pohjavesialueelle ei tule perustaa uusia eläinsuojia, lanta- ja tuorerehusäiliöitä ja –
varastoja.
Peltolohkoille ei tule levittää lietelantaa, virtsaa, pesuvesiä, jätevesiä, puhdistamotai 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.
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Lantapattereita ei saa sijoittaa pohjavesialueelle
Mikäli pohjavesialueen läpi kuljetetaan lantaa on lantaa kuljetettaessa toimittava
niin, että lantaa ei pääse hallitsemattomasti ympäristöön. Lannankuljetusväylät ja kalusto on pidettävä puhtaana.
Torjunta-aineina ja lannoitteina saa pohjavesialueella oleville pelloille ja
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.
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. Myös muu maankaivu, josta voi seurata pohjaveden
likaantumista tai muuttumista, on kielletty.
Kulotus tulee kieltää pohjavesialueella.
2.6

Muuntamot

Susihaudanrinteen pohjavesialueella sijaitsee kaksi pylväsmuuntamoa , jotka ovat
suojaamattomia (taulukko 12.)
Taulukko 12. Susihaudanrinteen pohjavesialueella sijaitsevat muuntamot Savon Voima Oy
(04/2009) .

Savon
Voima
tunnus

Savon Voima
Nimi

16086
16021

PIHLAJAMÄKI
VÄÄRÄNMÄKI

Rakenne

Öljy
(l)

Muuntaja
kVA

Suoja-allas

2-pylväs rakenne
2-pylväs rakenne

83
189

30
200

ei
ei

Savon Voima Oy suoritti 2006 pohjavesialueilla olevien muuntamoiden riskin
arvioinnin. Riskiarvioinnin perusteella Savo Voima on aloittanut pohjavesialueiden
muodostumisalueilla
olevien
pylväsmuuntamoiden
muuttamisen
puistomuuntamoiksi. Susihaudanrinteen pohjavesialueen pylväsmuuntamot eivät
sijaitse pohjaveden varsinaisella muodostumisalueella.
Riskinarviointi
Muuntajien riskin pohjavedelle aiheuttaa niiden sisältämä muuntajaöljy.
Susihaudanrinteen pohjavesialueella sijaitsee kaksi avojohtoihin liittyvää
pylväsmuuntamoa, joita ei ole suojattu. Pohjoisimmassa sijaitsevan muuntamon
alueelta pohjaveden virtaus ei ole vedenottamolle päin , joten se ei aiheuta
pohjavedenpilaantumisriskiä. Toinen pylväsmuuntamo aiheuttaa rikkoutuessaan
pienen riskin pohjaveden pilaantumiselle.
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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.
Toimenpidesuositukset
Sähköyhtiö on ilmoittanut korvaavansa vanhat pylväsmuuntamot, jotka sijaitsevat
500 m etäisyydellä pohjavedenottamosta puistomuuntamoilla vuoden 2013 loppuun
mennessä. Muualla pohjavesialueella sijaitsevat pylväsmuuntamot saneerataan
muiden
verkostotöiden
yhteydessä.
Juankosken
kaupungin
ympäristösuojelumääräysten mukaan 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 kuivamuuntajaa1.1.2021
mennessä.
Muuntamoiden
ylijännitesuojausta
tulisi
tehostaa
onnettomuustilanteiden ehkäisemiseksi ainakin muodostumisalueella sijaitsevissa
kohteissa, joita ei kustannussyistä pystytä saneeraamaan puistomuuntamoiksi
kohtuullisessa ajassa.
Pohjavesialueille rakennettavat uudet muuntamot rakennetaan suoja-altaallisina.
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 on Susihaudanrinteen
pohjavesialueella Maaperän tilan tietojärjestelmän (Matti-rekisterin) mukaan yksi
kappal. Alue on priorisoitu luokkaan A. Toiminta on lopetettu ja alue on kunnostettu,
alueella ei ole puhdistettava/maankäyttörajoitetta. Ympäristöhallinnon Maaperän
tilan tietojärjestelmässä (Matti-rekisterissä) olevat kohteet on esitetty taulukossa 13.
Taulukko 13. Ympäristöhallinnon Maaperän tilan tietojärjestelmässä (Matti rekisteri) 12/2011
olevat kohde

1

Kohde

Toiminta

Osuuskauppa
Kolmikunta
Ruostepurontie,
- Lopetettu

polttonesteiden
jakeluasema

Priorisointi
-luokka
A

Matti
Toimenpide
Ei
puhdistustarvetta

Tehdyt toimenpiteet/
lisätieto
Kunnostettu 9.7.2007. Loppuraportti
Suomen IP-Teknikka Oy 26.9.2007.
Maaperän puhtaus varmistettiin
kokoomanäytteellä.
Etäisyys Könönkankaan vedenottamolle
4200 metriä, Ihalankankaan
vedenottamolle 3520 metriä.

Riskinarviointi
Pohjavesialueella ei ole pilaantuneista alueita, joista aiheutuisi pohjaveden
pilaantumisriskiä.
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Toimenpidesuositukset
Pilaantuneiksi epäillyt kohteet on tutkittava ja tutkimusten perusteella kohteista on
tehtävä riskinarviointi, jonka perusteella arvioidaan kunnostamistarve. Pilaantuneet
kohteet, joista pohjaveden virtaussuunta on kohti vedenottamoa tulee kunnostaa
mahdollisimman pian.
2.8

Ilmastonmuutoksen vaikutus pohjaveteen

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.
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.
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Kallioperä

MERKKIEN SELITYKSET:
Pohjavesialueen raja
Pohjavesialueen osa-alueen raja
Pohjavesialueiden välinen raja
Varsinaisen muodostumisalueen raja
Kiillegneissiä Mica gneiss
Kiillegneissiä Mica gneiss
Kvartsiittia Quartzite
Graniittia Granite
Tonaliittia ja granodioriittia Tonalite and granodiorite
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Hienoainesmoreeni
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Savi
Rahkaturve
Saraturve
Lieju
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Tunnus X-koord. Y-koord.
P1
P2
P3
P5
P6
P7
P10
P13
P18
HP1

6982205
6982162
6982113
6982250
6982415
6982338
6981890
6984017
6985887
6982326

3569716
3569703
3569698
3569711
3569612
3569779
3570053
3568357
3566687
3569722

Materiaali Kunto
Korkki
Lukko Avain
Ø
teräs 50 mm hyvä
öljykorkki
on
KSV
teräs 50 mm hyvä kierrekorkki
on
KSV
teräs 50 mm hyvä kierrekorkki
on
KSV
teräs 50 mm hyvä kierrekorkki
on
KSV
teräs 50 mm hyvä
öljykorkki
on
KSV
teräs 50 mm hyvä
öljykorkki
ei
teräs 50 mm hyvä
öljykorkki
on
KSV
teräs 50 mm hyvä
öljykorkki
on
KSV
teräs 32 mm hyvä
öljykorkki
on
KSV
PVC 50 mm hyvä kierrekorkki
on
KSV

HP2
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HP8
HP9

6982676
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6984484
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teräs 50 mm
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teräs 50 mm
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hyvä
hyvä
hyvä
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on
on
on

KSV
KSV
toimija
KSV

Putkenpää Maanpinta Vesipinta
Pp (N60) Mp (N60) Vp (N60)
116,61
115,29
111,83
115,52
114,27
111,69
112,59
111,58
111,17
115,46
114,28
111,86
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112,17
123,56
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113,23
119,37
118,34
114,62
105,74
104,63
102,65
123,01
121,70
112,10
121,64
118,67
121,76
105,62

120,64
117,38
120,49
104,42

112,18
112,32
115,37
102,82

Pohja
(N60)

Kallio
Ka (N60)

PVM

107,48
106,29
109,4

4.10.2010
20.10.2010
20.10.2010
20.10.2010

109,77
109,56
112,57
99,74
100,81

109,53
104,34
100,13

20.10.2010
4.10.2010
20.10.2010
15.9.2000
20.10.2010

99,64
105,08
110,79
100,22

20.10.2010
4.10.2010
15.9.2000
20.10.2010

Liite 2.
Lisätietoja

ei saa auki

101,74
106,67
100,78

PSA 2000
PSA 2000
PSA 2000
Suunnittelukeskus 1997,
suojaputki
Suunnittelukeskus 1997
Suunnittelukeskus 1997
Suunnittelukeskus 1997
Suunnittelukeskus 1997

LIITE 1.

TOIMENPIDEOHJELMA Susihaudanrinne 13.02.2012

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, suoja-allas,tarkastusajat).

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.

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.

Ohjeet ja opastus öljysäiliöiden omistajille riskeistä,
tarkastusvelvollisuudesta sekä yhtenäisistä
keskitetyistä tarkastuksista

Kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen,
pelastusviranomainen

Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä

2011-2012

Esim. juttu paikallislehdessä.
Samanaikaiset tarkastukset alueella
(kustannustehokkaasti)

Käytöstä poistettujen öljysäiliöiden kartoitus ja
riskien arviointi, maaperän tilan varmistaminen
(maaperän puhtaus)

Kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen,
pelastusviranomainen ja kiinteistön omistaja

Kaupungin
ympäristönsuojeluviranomainen,
ELY-keskus (ympäristö)

2011-

Seuranta

Toimenpidesuositukset toiminnottain
Käytöstä poistettavat öljy- ja kemikaalisäiliöt
täyttöyhteineen on purettava ja poistettava
kiinteistöiltä välittömästi käytön päättymisen jälkeen.
Säiliöt on puhdistettavapostamisen
yhteydessä.Puhdistamisen saa suorittaa vain
TUKESin hyväksymä taho.Puhdistusta koskeva
todistus on säilytettävä ja pyydettäessä esitettävä
kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Kiinteiden öljy- ja kemikaalisäiliöiden poistosta on
ilmoitettava kaupungin
ympäristönsuojeluviranomaiselle vähintään viikko
ennen säiliön poistamista. (maaperän puhtaus)

Vastuutaho
Kaupungin rakennusvalvonta- ja
ympäristönsuojeluviranomainen,
pelastusviranomainen ja kiinteistön omistaja

Seuranta/Valvontavastuu
pelastusviranomainen,
kaupungin
ympäristönsuojeluviranomainen

Aikataulu
2011-

Tarkennuksia ja lisätietoja
Seuranta
Ympäristönsuojelumääräykset 2011.
Säiliötä ei tarvitse poistaa, mikäli se
on ennen
ympäristönsuojelumääräysten
voimaantuloa asianmukaisesti
puhdistettu ja täytetty hiekalla tai
muulla hyväksyttävällä aineella.
Säiliöiden täyttö- ja ilmaputket on
poistettava.

Öljyä, polttoainetta ja nestemäistä kemikaalia ei saa Kiinteistöjen omistaja/ haltija
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

Kaupungin rakennusvalvonta-/
ympäristönsuojeluviranomainen

jatkuvasti

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.

Pysyvässä käytössä olevan polttonesteen tankkaus- Kiinteistöjen omistaja/ haltija
ja täyttöpaikan on oltava päällystetty tiiviillä,
polttonestettä läpäisemättömällä pinnoitteella tai
suojakalvolla. Mahdolliset vuodot on pystyttävä
keräämään talteen. Määräys ei koske venesatamien
laitureilla sijaitsevia tankkauspaikkoja eikä
kiinteistöjen lämmitysöljysäiliöiden täyttöpaikkoja

Kaupungin
rakennusvalvontaviranomainen,
Kaupungin
ympäristönsuojeluviranomainen

jatkuvasti

Ympäristönsuojelumääräykset 2011.

Toimenpidesuositukset toiminnottain
Vastuutaho
Kemikaalin käsittely- ja varastointipaikoilla on oltava Kiinteistöjen omistaja/ haltija
nopeasti käyttöönotettavissa ja riittävästi
imeytysainetta ja kalustoa mahdollisten vuotojen
keräämistä ja säilyttämistä varten.

Seuranta/Valvontavastuu
Kaupungin
rakennusvalvontaviranomainen,
Kaupungin
ympäristönsuojeluviranomainen

Aikataulu
jatkuvasti

Tarkennuksia ja lisätietoja
Ympäristönsuojelumääräykset 2011

Sisätiloissa oleva nestemäisen kemikaalin
Kiinteistöjen omistaja/ haltija
varastotilan 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

Suositus vaihtoehtoisista lämmitysjärjestelmistä

Kaupungin rakennusvalvontaviranomainen

Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä

jatkuvasti

MRL 57 a §

Maalämpöjärjestelmissä tulee käyttää pohjavedelle
vaarattomia kemikaaleja.
Ennen maalämmön rakentamista on tarkistettava
kaupungin teknisestä toimesta saako maalämpöä
rakentaa.

Kiinteistön omistaja/haltija

Kaupungin
jatkuvasti
rakennusvalvontaviranomainen
(luvanvaraisessa rakentamisessa),
Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä

Kaukolämpöverkoston rakentamisen priorisointi
pohjavesialueelle

Voimayhtiö

Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä

jatkuvasti

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

Kaupungin vesihuoltolaitos

Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä

jatkuvasti

Valmiussuunnitelma häiriötilanteiden varalle

Kaupungin vesihuoltolaitos

Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä

jatkuvasti

suositellaan etanolin käyttöä
maalämpöjärjestelmässä

Viemäriverkosto, verkostoon kuulumattomat
kiinteistöt ja jätevedenpumppaamot
varajärjestelmä esim.
suojarakenteellinen aggregaatti

Seuranta

Toimenpidesuositukset toiminnottain
Vastuutaho
Viemäriverkoston laajennus koko pohjavesialueelle Kaupungin vesihuoltolaitos

Seuranta/Valvontavastuu
Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä

Aikataulu
jatkuvasti

Tarkennuksia ja lisätietoja
Kaupungin varattava resursseja
sekä prijorisoitava vesijohto/viemäriverkoston rakentamien Iluokan pohjavesialueille

Jätevesien maahanimeyttäminen kielletty
lukuunottamatta vähäisiä erillisessä
saunarakennuksessa syntyviä vähäisiä pesuvesiä

Kiinteistöjen omistaja/ haltija

Kaupungin rakennusvalvonta-/
ympäristönsuojeluviranomainen

jatkuvasti

Ympäristönsuojelumääräykset 2011

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

Kiinteistöjen omistaja/ haltija

Kaupungin rakennusvalvonta-/
ympäristönsuojeluviranomainen

jatkuvasti

Rakennusjärjestys 2002

Rakennuslupamenettelyn yhteydessä tulee
Kiinteistön omistaja/haltija
rakennuspaikalla tarvittaessa suorittaa
maaperätutkimus jätevesien käsittelyn ja johtamisen
selvittämiseksi. Rakennuslupahakemukseen on
liitettävä jätevesien käsittelysuunnitelma tarvittavine
maaperäselvityksineen

Kaupungin rakennusvalvonta-/
ympäristönsuojeluviranomainen

jatkuvasti

Rakennusjärjestys 2002

Viemäröimättömien kiinteistöjen velvoittaminen
liittymään viemäriverkostoon vesihuoltolaitoksen
toiminta-alueella

Kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen

Kaupungin rakennusvalvonta-/
ympäristönsuojeluviranomainen

verkoston
rakennuksen
yhteydessä

Vesihuoltolaki 7 ja 10 §,
toiminta-aluepäätökset,
rakennusjärjestys 2002

Yleisen viemäriverkoston alueella
kaikki kiinteistöllä muodostuvat jätevedet
on johdettava yleiseen jätevesiviemäriin

Kiinteistön omistaja/haltija

Kaupungin
ympäristönsuojeluviranomainen

jatkuvasti

Ympäristönsuojelumääräykset 2011

Vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston toimintaalueen ulkopuolisten kiinteistöjen jätevesien
käsittelyn tehostaminen

Kiinteistön omistaja/haltija

Kaupungin
ympäristönsuojeluviranomainen,
rakennusvalvontaviranomainen

2011-2016

Ympäristönsuojelulaki
3a,Vna209/2011

Seuranta

Toimenpidesuositukset toiminnottain
Vastuutaho
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.

Seuranta/Valvontavastuu
Kaupungin rakennusvalvonta-/
ympäristönsuojeluviranomainen

Aikataulu
30.9.2014
mennessä.

Tarkennuksia ja lisätietoja
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

Piha- ja paikoitusalueiden pintavedet ja salaojavedet Kiinteistöjen omistaja/ haltija
on johdettava pohjavesivyöhykkeen ulkopuolelle.
Tätä varten tulee olla soveltuvat laitteistot ja
mahdollisesti tarvittavat luvat

Kaupungin rakennusvalvonta

jatkuvasti

Rakennusjärjestys 2002

Maalämpökaivoa ja maaperään asennettavia
lämmönkeruuputkistoja ei tule rakentaa
pohjavedenottamoiden lähistölle. Muualla
pohjavesialueella tulee maalämpökaivojen ja
lämmönkeruuputkistojen sallittavuus ja vesilain
mukaisen luvan tarve harkita tapauskohtaisesti.
Hautausmaat

Kunnan
jatkuvasti
rakennusvalvontaviranomainen
(luvanvaraisessa rakentamisessa),

Kiinteistön omistaja/haltija

Seuranta

Toimenpidesuositukset toiminnottain
Ei uusia arkkuhautasmaita alueelle.

Vastuutaho
Seurakunnat ja kaupungin
kaavoitusviranomainen

Seuranta/Valvontavastuu
Aikataulu
Kaupungin
jatkuvasti
ympäristönsuojeluviranomainen ja
ELY-keskus (ympäristö)

Tarkennuksia ja lisätietoja
www.tukes.fi

Kaupunki tekninen toimi

Kaupungin
ympäristönsuojeluviranomainen

jatkuvasti

www.tukes.fi

Ei Golf-kenttiä pohjavesialueelle

Kaupunginn kaavoitusviranomainen

Kaupungin
jatkuvasti
ympäristönsuojeluviranomainen ja
ELY-keskus (ympäristö)

www.tukes.fi

Kompostoidun maa-aineksen käyttö
viherrakentamisessa, rakentamisessa vaaditaan
kompostianalyysi

Kiinteistön omistaja/haltija

Kaupungin
ympäristönsuojeluviranomainen

jätelaki

Kiinteistön omistaja

Kaupungin rakennusvalvonta

Rakennusjärjestys 2002

Asuinrakennusta varten tulee olla riittävästi
laadultaan soveltuvaa talousvettä.

Kiinteistön omistaja

Kaupungin rakennusvalvonta

Rakennusjärjestys 2002

Moottoriajoneuvojen, koneiden ja vastaavien
laitteiden harvoin tapahtuva pesu muilla kuin
hiilivetyliuottimia sisältävillä pesuaineilla sekä
mattojen pesu tavanomaisessa asumiskäytössä
olevalla kiinteistöllä on sallittu, mikäli jätevedet
voidaan johtaa sadevesi- tai jätevesiviemäriin

Kiinteistön omistaja

Kaupungin
ympäristönsuojeluviranomainen

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

Pohjavesisuojausten rakentaminen Könönkankaan
vedenottamon läheisyyteen, seuranta sekä
kunnossapito ja hulevesien hallittu johtaminen
pohjavesialeuuen ulkopuolle

ELY-keskus (liikenne)

Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä

jatkuvasti

Öljynerotusaltaiden kunnossapito ja huolto

ELY-keskus (liikenne)

ELY-keskus (liikenne)

jatkuvasti

Vapaa-ajan alueet
Viher- ja vapaa-ajan alueiden lannoitusten
minimointi. Torjunta-aineiden käyttörajoitukset
otettava huomioon.

Asutus:
Rakennuspaikka tulee salaojittaa riittävään
syvyyteen.
Sade- ja sulamisvesien haitaton johtaminen on
järjestettävä.

Liikenne, tien- ja kadunpito:
Tiesuolauksen välttäminen.
Pölynsidontaan tulee käyttää vettä.

jatkuvasti

YSL 8 §

Seuranta

Toimenpidesuositukset toiminnottain
Tiealueiden hoidossa käytettävä mahdollisimman
vähän torjunta-aineita. Torjunta-aineiden
käyttörajoitukset on otettava huomioon.

Vastuutaho
ELY-keskus (liikenne),
kaupunki, tiehoitokunnat

Seuranta/Valvontavastuu
Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä

Aikataulu
jatkuvasti

Tarkennuksia ja lisätietoja
www.tukes.fi

Pohjavesialuemerkki (vasten liikennettä)
pohjavesialueella sijaitsevien maanteiden varsiin
sekä levähdyspaikoille

ELY-keskus (liikenne),
kaupunki, tiehoitokunnat

Kaupunki tekninen

jatkuvasti

merkkien kunto tulee tarkastaa
säännöllisesti ja haalistuneet merkit
uusia

Pohjavesialueen muodostumisalueella sijaitsevilla
levähdyspaikoilla säiliöautojen säilytys ja
tankkauskielto

ELY-keskus (liikenne)

Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä

jatkuvasti

Vaarallisten aineiden kuljetuksille kuljetuskielto
mikäli korvaava reitti olemassa

ELY-keskus (liikenne),
kaupunki tekninen

Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä

jatkuvasti

Ympäristöluvan
valvontaviranomainen

jatkuvasti

Kaupungin
ympäristönsuojeluviranomainen
Ympäristöluvan
valvontaviranomainen
Kaupungin
ympäristönsuojeluviranomainen

jatkuvasti

ympärisöluvan
valvontaviranomainen

jatkuvasti

Huolto- ja jakeluasemat:
Ei uusia nestemäisten polttoaineiden jakelupaikkoja, Lupaviranominen
-varastoja eikä huoltoasemia alueelle

Pohjaveden määrän ja laadun kannalta riskialtis
yritystoiminta
Ei uusia 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

Toiminnanharjoittaja
Ympäristönsuojelulain mukaiset
valvontaviranomaiset
Kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen

Kiinteistöjen öljynerostukaivoihin hälytysjärjestelmät Kaupungin
sekä sulkuventtiilit. Järjestelmiä tulee huoltaa ja
ympäristösuojeluvalvontaviranomainen
kunnossapitää säännöllisesti

YSL 8 §,
Ympäristöministeriön valvontaohje
polttoaineiden jakelutoiminnasta
pohjavesialueilla 26.2.2007

jatkuvasti
jatkuvasti

YSL 8 §,
Ympäristönsuojelumääräykset 2011

Seuranta

Toimenpidesuositukset toiminnottain
Toimittaessa vedenottamoiden läheisyydessä
vaaditaan toimijalta tarvittaessa toiminnan
vaikutusalueen selvitystä ennen toiminnan
aloittamista

Vastuutaho
Toiminnanharjoittaja

Seuranta/Valvontavastuu
kaupungin vesihuoltolaitos,
lupaviranomainen

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

Maa-aineslain 14 §:n mukainen
jatkuvasti
valvontaviranomainen, ELY-keskus
(ympäristö)

ei asfalttiasemalupia pohjavesilalueelle

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

Maa-aineslain 14 §:n mukainen
jatkuvasti
valvontaviranomainen, ELY-keskus
(ympäristö)

Vedenottamon alueilla ei sallita ottotoimintaa

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

Maa-aineslain 14 §:n mukainen
jatkuvasti
valvontaviranomainen, ELY-keskus
(ympäristö)

Maa-aineslaki 3§

Pohjaveden muodostumisalueella,
Toimenharjoittaja
vedenottamoiden läheisyydessä virtausolot
huomioiden suojakerrospaksuudeksi suositellaan 6
metriä. Muualla pohjavesialueella 4 metriä.
Suojakerroksien toteutumista tulee valvoa.

Maa-aineslain 14 §:n mukainen
jatkuvasti
valvontaviranomainen, ELY-keskus
(ympäristö)

Ympäristöhallinnon ohjeita
1/2009

Ottoalueilla seurattava pohjaveden pintaa 4 kertaa Toimenharjoittaja
vuodessa ja laatua vähintään ennen ottotoiminnan
aloitusta, oton aikana ja ottotoiminnan päätyttyä

Maa-aineslain 14 §:n mukainen
jatkuvasti
valvontaviranomainen, ELY-keskus
(ympäristö)

Ottoalueiden toiminnallinen
pohjavedenlaadun tarkkailuohjelma

Maa-ainesottopaikoilla ei saa varastoida/käsitellä
muualta tuotuja ylijäämämaita

Maa-aineslain 14 §:n mukainen
jatkuvasti
valvontaviranomainen, ELY-keskus
(ympäristö)

Maa-ainesten otto:
Ei uusia maa-aineslupia, murskausasemia
luonnontilaisille alueille

Toimenharjoittaja

Aikataulu
jatkuvasti

Tarkennuksia ja lisätietoja

huomioitava POSKI, SOKKA

Seuranta

Toimenpidesuositukset toiminnottain
Vastuutaho
Maa-ainestenottoalueella tai murskaus- tai
Toimenharjoittaja
asfalttiasemalla sijaitseva tilapäinen tankkauspaikka
tulee suojata siten, ettei polttoainetta missään
olosuhteissa pääse maaperään.
Suojarakenteeksi käy 50 cm paksu savesta tai
siltistä rakennettu tiivis maakerros tai 0,5 mm
vahvuinen polttoainetta kestävä muovi, jonka päälle
tulee 20 cm:n maakerros tai muu vastaava tiivis
rakenne. Polttoainesäiliöt tulee varustaa lapon- sekä
ylitäytönestolla.

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

Tarkennuksia ja lisätietoja
Ympäristönsuojelumääräykset 2011

Maa-ainestenottoalueet tulee jälkihoitaa.
Jälkihoitoon tulee käyttää puhtaita maa-aineksia

Kiinteistön omistaja/haltija

Maa-aineslain 14 §:n mukainen
jatkuvasti
valvontaviranomainen, ELY-keskus
(ympäristö)

Kotitarveoton seuranta
suojakerrospaksuus huomoitava

Kaupungin rakennusvalvontaviranomainen,
ottaja

Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä

jatkuvasti

Maa-aineslaki 23 a 3 §

Vanhojen maa-ainesottoalueiden jälkihoito ja
maisemointi

Maanomistajat

ELY-keskus (ympäristö)

jatkuvasti

Huomioitava Pohjois- Savon
ympäristökeskuksen SOKKAprojektin kunnostustarveselvitys

Tarpeeton moottoriajoneuvoilla ajo kielletty maaainestenottoalueilla
Maa- ja metsätalous
Ei uusia eläinsuojia, lanta- ja tuorerehusäiliöitä ja varastoja

Toimenharjoittaja

Toimenharjoittaja

jatkuvasti

Tilojen omistajat/haltijat

Ympäristölupaviranomainen

jatkuvasti

Suojavyöhykkeiden perustaminen tai sopimus
erityistuesta pohjavesialueiden peltoviljelystä

Tilojen omistajat/haltijat

ELY-keskus (elinkeino)

jatkuvasti

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

Seuranta

Toimenpidesuositukset toiminnottain
Vastuutaho
Jaloittelualueet on perustettava ja
Tilojen omistajat/haltijat
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.

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

Aikataulu
jatkuvasti

Tarkennuksia ja lisätietoja
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

Peltoja lannoitetaan ajantasaisiin
viljavuusanalyyseihin ja niiden perusteella tehtyihin
lannoitussuunnitelmiin perustuen

Tilojen omistajat/haltijat

ELY-keskus (elinkeino)

jatkuvasti

Peltolohkoille ei tule levittää lietelantaa, virtsaa,
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.

Tilojen omistajat/haltijat

Kaupungin
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)

Viljelyssä käytettävien kasvinsuojeluaineiden
minimointi. Käytettävien kasvinsuojeluaineiden on
oltava pohjavesialueilla sallittuja

Tilojen omistajat/haltijat

kaupungin
ympäristönsuojeluviranomainen,
ELY-keskus (ympäristö)

jatkuvasti

www.tukes.fi

Seuranta

Toimenpidesuositukset toiminnottain
Lantapattereita ei saa sijoittaa pohjavesialueelle

Vastuutaho
Tilojen omistajat/haltijat

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

Kulostus on kielletty

metsänomistajat

neuvonta Metsänhoitoyhdistys,
Metsäkeskus, ELY-keskus
(ympäristö)

Metsien lannotteiden ja torjunta-aineiden
minimointi. Torjunta-aineiden käyttörajoitukset
otettava huomioon lannoittamista ja torjuntaaineiden käyttöä ei suositella pohjavesialueella

metsänomistajat

neuvonta Metsänhoitoyhdistys,
Metsäkeskus

jatkuvasti

Uudistus- ja kunnostusojituksia välttäminen ja
maanmuokkauksen keventämien

metsänomistajat

neuvonta Metsänhoitoyhdistys,
Metsäkeskus, ELY-keskus
(ympäristö)

jatkuvasti

Kaupungin
ympäristönsuojeluviranomainen

2010-

Voimayhtiö

Voimayhtiö

jatkuvasti

Voimayhtiö

Rakennusvalvonta viranomainen,
Ympäristönsuojeluviranomainen

jatkuvasti

Voimayhtiö,seurantaryhmä

jatkuvasti

Kaupungin kaavoitusviranomainen,
Maakuntaliitto

ELY-keskus (ympäristö)

jatkuvasti

Kaupungin kaavoitusviranomainen,
Maakuntaliitto

ELY-keskus (ympäristö)

jatkuvasti

Muuntamot
Sähkömuuntajan rakenteen on oltava sellainen, ettei Voimayhtiö
muuntajaöljyä pääse maaperään. Käytössä olevan
sähkömuuntajan sisältämän öljyn pääsy maaperään
vauriotilanteessa on estettävä rakentamalla
maaperään riittävät suojarakenteet tai käyttämällä
kuivamuuntajaa
Muuntajakohtainen riskinarviointi ja mahdolliset
saneeraukset
Uudet muuntamot rakennettava
suojarakenteellisina

Pohjavesialueella sijaitsevista muuntajista tulee
Voimayhtiö
ylläpitää rekisteriä sekä karttaa, tiedot tulee toimittaa
pelastusviranomaiselle
Kaavoitus:
Kaavoituksessa ja kaavamääräyksissä pohjaveden
suojelun huomioon ottaminen

Pohjavesirajaukset merkittävä kaikkiin kaavoihin

Aikataulu
jatkuvasti

Tarkennuksia ja lisätietoja
Valtioneuvoston asetus
maataloudesta peräisin olevien
nitraattien vesiin pääsyyn
rajottamisesta 931/2000 7 §
metsätalouden ympäristöopas

www.tukes.fi
PEFC-metsäsertifioinni

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

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

Seuranta

Toimenpidesuositukset toiminnottain
Vastuutaho
Pohjavesialueelle ei tule sijoittaa uutta teollisuutta tai Kaupungin
varastointia tai muita pohjavedelle vaaraa
kaavoitusviranomainen,Maakuntaliitto
aiheuttavia riskitoimintoja eikä sallia niiden
laajentamista

Seuranta/Valvontavastuu
ELY-keskus (ympäristö)

Aikataulu
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
Kaupungin kaavoitusviranomainen,
pohjaveden virtaussuunta) ei tule kaavoittaa mitään Maakuntaliitto
uusia toimintoja

ELY-keskus (ympäristö)

jatkuvasti

Tarkennuksia ja lisätietoja
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

Pohjaveden ottaminen:

Raakaveden ja pohjaveden laadun tarkkailu

Vesihuoltaitos, luvan haltija

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

Vesilaitoksen käyttötarkkailu,
luvanhaltioiden toiminnallinen
vedenlaadun tarkkailu

Pohjaveden määrällisen tilan tarkkailu

Vesihuoltaitos, luvan haltija

ELY-keskus (ympäristö)

jatkuvasti

Vesilaitoksen käyttötarkkailu,
luvanhaltioiden toiminnallinen
vedenlaadun tarkkailu

Analyysitulosten toimittaminen ympäristöhallinnon
Hertta-järjestelmään

vesihuoltolaitos,
yritys,
ELY-keskus (ympäristö)

ELY-keskus (ympäristö)

jatkuvasti

Tilaajan suostumuksella tiedot
suoraan laboratoriosta ELYkeskukselle (ympäristö)

Vesihuoltolaitoksen valmiussuunnitelmaan liittyvät
harjoitukset, tiedottaminen ja kouluttaminen
(yhdessä kaupungin vesiosuuskuntien kanssa)

vesihuoltolaitos,
kaupungin terveydensuojeluviranomainen,
pelastustoimi

Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä

jatkuvasti

Valmiuslaki 1080/1991, kunnalliset
laitokset
terveydensuojelulaki 8 §

Pohjaveden havaintoputket
Pohjaveden havaintoputkien numerointi/ tunnusten
merkitseminen putkiin

Vesiosuuskunta, toimenharjoittajat

Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä

jatkuvasti

samoja numeroita vältettävä

Seuranta

Toimenpidesuositukset toiminnottain
Uusista pohjaveden havaintoputkista laadittava
putkikortti, asennettava pieneläinsuojat ja lukot
sarjoitettava samaan sarjaan

Vastuutaho
Vesiosuuskunta, kaupunki, toimenharjoittajat

Lukottomien/korkittomien pohjaveden
havaintoputkien lukitseminen/korkitus
Varastoalueet:
Työkoneet ja laitteet on säilytettävä tiivispohjaisen
rakenteen alueella
Muut:
Lumenvastaaottopaikat kielletty

Seuranta/Valvontavastuu
Kaupungin vesihuoltolaitos,
kaupunki, toimenharjoittajat

Aikataulu
jatkuvasti

Tarkennuksia ja lisätietoja
Toimitettava sähköisesti kaupungin
vesihuoltolaitokselle ja ELYkeskukselle (ympäristö)

Kaupungin vesihuoltolaitos, toimenharjoittajat Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä

jatkuvasti

vähentää/estää veden laadun
pilaamismahdollisuutta ja putkien
vandalisointia

kiinteistöjen omistaja/ haltija

Ympäristönsuojeluviranomainen

jatkuvasti

kiinteistöjen omistaja/ haltija

Ympäristönsuojeluviranomainen

jatkuvasti

Ympäristönsuojelumääräykset 2011

Seuranta

