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1

0817406 Valkeisenkangas pohjavesialue

Valkeisenkankaan pohjavesialue sijaitsee Juankosken ja Rautavaaran rajalla noin
2,5 km Säyneisen keskustaajamasta koilliseen. Valkeisenkankaan pohjavesialue
rajoittuu lännessä Suuri-Valkeiseen, itä- koillisessa Kuikkapuron alueelle, idässä
Matoniemenkankaan länsipuoliselle soistuneelle alueelle ja etelässä Valkeisenrantaan. Pohjavesialueella sijaitsee Koillis- Savon Vesi Oy:n Säyneisen vedenottamo.
1.1 Geologia ja hydrogeologia
Valkeisenkankaan pohjavesialue on pohjois-eteläsuuntaisen harjujakson eteläpäässä oleva hiekkavaltainen laajentuma. Ottamon vedensaanti perustuu osaksi
rantaimeytymiseen.
Juankosken Valkeisenkankaan pohjavesialue on vedenhankinnan kannalta tärkeä Iluokan pohjavesialue. Alueen kokonaispinta-ala on noin 0,73 km2, josta pohjaveden
muodostumisalueen pinta-ala on noin 0,37 km2. Alueen arvioitu antoisuus on 273
m3/d, kun sadannasta imeytyy 45 % pohjavedeksi.
Valkeisenkankaan pohjavesialueen pituus on noin 1 kilometri. Pohjavesialue on leveimmillään noin 600 metriä Valkeisenrannan alueella ja kapeimmillaan noin 100
metriä pohjavesialueen pohjoisosassa .
Pohjaveden virtaussuunta on etelä-lounaaseen ja Suuri- Säynäiseltä luoteeseen
pohjavedenottamolle. Rantaimeytymisestä johtuen, Paikallinen pohjaveden virtaussuunta on Suuri- Valkeisesta itä-kaakkoon kohti vedenottamoa. Pohjavesi purkautuu Suuri- Säyneiseen.
Kallioperä
Valkeisenkankaan pohjavesialueen kallioperä on esitetty kartassa 2. Alueen kallioperä on vallitsevasti granodioriittista- tonaliittista gneissiä ja migmatiittia.
Maaperä
Valkeisenkankaan pohjavesialueen maaperä on esitetty kartassa 3. Pohjavesialueen maaperä on pääosin hiekkaa. Pohjavesialueen pohjoisosa ja Kuikkapuron ympäristö on sara- ja rahkaturvetta sekä hietaa. Kaakkois- ja luoteisosassa on moreenia ja turvetta.
Pohjavesi
Valkeisenkankaan pohjavesialue on akviferityypiltään delta (sandur), antikliininen
vettä ympäristöön purkava. Osittain voi olla rantaimeytymistä.
Pohjavedenpinta on tasolla +115,80-117,30 m mpy. Pohjaveden päävirtaussuunta
on etelä-lounaaseen ja luoteeseen.
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Alueen käyttökelpoisuus vedenhankintaan on hyvä. Pohjaveden kemiallinen ja
määrällinen tila on hyvä.
Riskitoimintojen vaikutus on näkynyt laadunmuutoksina pohjavedessä. Vuoden
2011 alkupuolella vedenottamon jakelualueella jouduttiin antamaan kaksi kertaa
keittokehotus pohjavedessä havaittujen koliformisten bakteerien takia. Säyneisen
vedenottamolla on ollut jatkuvasti ongelmana pohjaveden korkea mangaanipitoisuus ja aika ajoin myös pohjaveden sisältämä rauta. Ratkaisut Säyneisen vedenottamolta ja -käsittelylaitokselta johdettavan veden laatuongelmien poistamiseksi on
vielä kesken. Ensisijaisena vaihtoehtona on suunniteltu veden johtamista Säyneiseen Vellikankaan vedenottamolta, jolloin Säyneisen vedenottamo jäisi vain varavedenottamokäyttöön.
1.2 Säyneisen vedenottamo, pohjaveden laatu ja valvonta
Valkeisenkankaan pohjavesialueella sijaitsee Juankosken vesihuoltolaitoksen Säyneisen vedenottamo. Säyneisen vedenottamo on tärkein kaupungin pohjoisosalle
talousvettä tuottava vedenottamo. Vedenottamo sijaitsee Suuri- Valkeisen itäpuolella. Vedenottamolla on kaksi vuonna 1968 käyttöönotettua siiviläputkikaivoa. Siiviläputkikaivosta raakavesi pumpataan ns. kerrospumppausmenetelmällä vanhaan kuilukaivoon, josta kuilukaivon imuputken kautta korkeapainepumput nostavat veden
verkostoon.
Vedenottamon vesi alkaloidaan vesilaitoskalkilla. Säyneisen vedenottamo on aidattu. Vedenottamo on liitetty vesilaitoksen kaukovalvontajärjestelmään.
Itä-Suomen vesioikeuden vuonna1971 antaman lupapäätöksen mukaan Säyneisen
pohjavedenottamosta otettavan veden määrä saa olla enintään 300 m3/d kuukausikeskiarvona laskettuna (taulukko 1.). Vedenottamon vesioikeudellinen lupa kattaa
alueella muodostuvaksi arvioidusta pohjavesimäärästä noin110%. Säyneisen ottamo palvelee Säyneisen taajama-aluetta sekä Alaranta – Ala-Siikajärven vesiosuuskuntaa ja Losomäki – Mäntyjärven vesiosuuskuntaa.
Taulukko 1. Valkeisenkankaan pohjavesialueella sijaitseva vedenottamo ja sallittu vedenottomäärä.
Vedenottamo
Luvan myöntäjä
Lupa
Säyneinen

Itä-Suomen Vesioikeus

ISVEO 48.4.1971

300

Vuonna 2009 ottamolta on pumpattu vettä keskimäärin 133 m3/d. Vedenottamon
vuotuinen käyttö (m3/d) vuonna 2009 oli noin 48 % pohjavesialueen antoisuudesta.
Säyneisen vedenottamolta otetut vuotuiset vesimäärät on vuosina 2000-2009 on
esitetty kuvassa 1.
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Kuva 1. Säyneisen vedenottamolta otetut vuorokautiset vesimäärät vuosina 2000-2009

1.2.1 Säyneisen vedenottamon vedenlaatu ja valvonta
Juankosken kaupungin Säyneisen vedenottamon raakaveden laatua on tutkittu vä-

hän. Raakaveden laatu vuosina 2000 ja 2007 tehdyissä tutkimuksissa on esitetty
taulukossa 2.
Taulukko 2. Säyneisen vedenottamon raakaveden laatu 2000 ja 2007.

Parametri

Sameus
Väriluku
pH
Rauta
Mangaani

Yks.

FNU
mg Pt/l
µg/l
µg/l

Säyneinen (2000,2007)
Md
Min

n

Ka

1
1
1
4
4

0,68
10
7,5
138
408

140
225

<50
80

Max

220
1100

Vesi on hapanta pH:n ollessa 6,5-7,5. Vesi voi aiheuttaa korroosiovaurioita vesijohdoissa ja värjäytymistä vesikalusteissa. Raakavesi alkaloidaan kalkilla ennen verkostoon syöttöä. Rautapitoisuus on ollut ajoittain 2200 µg/l ja mangaanipitoisuus on
ollut suurimmillaan 1100 µg/l.
Vedenottamolta lähtevän veden tarkkailua suoritetaan talousveden valvontaohjelman mukaan. Talousveden valvontaohjelma perustuu Sosiaali- ja Terveysministeriön asetukseen 461 talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista. Velvoitetarkkailuun liittyvä laitokselta lähtevän veden sekä verkostoveden näytteenotto
suoritetaan terveystarkastajan toimesta.
Säyneisen vedenottamon käyttötarkkailun pisteet on esitetty taulukossa 3.
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Taulukko 3. Säyneisen vedenottamon käyttötarkkailu.
Säyneisen vedenottamo
näytteenottopiste
vedenottamo lähtevä
Verkostovesi
näytteenottopiste
Säyneisen koulu
Rantalantie 7B

Siikajärventie 7
Sale
Kesäkahvila

Raakaveden valvonta ei kuulu viranomaisvalvontaan, vaan vesihuoltolaitoksen
omaan käyttötarkkailuun ja valvontaan. Raakavesinäytteitä on otettu satunnaisesti.
Vuoden 2011 veden hygieenisessä laadussa ilmenneiden ongelmien johdosta raakavedestä otettiin useita näytteitä bakteerimääritystä varten. Päivittäistä käyttötarkkailua suoritetaan huolto- ja tarkastuskäyntien yhteydessä. Laitoskäyntien yhteydessä käyttöpäiväkirjaan tehdään merkinnät päivittäin verkostoon pumpatusta vesimäärästä, sähkömittarilukemista, ja pH-lukemista sekä normaaleista toiminnoista
poikkeavista toimenpiteistä, kuten suoritetuista huolloista. Lisäksi veden ominaisuuksia tarkastellaan aistinvaraisesti (haju ja maku).
Kunnan terveystarkastaja huolehtii tarkastusnäytteiden ottamisesta. Myös laitoksen
henkilökunnalla on talousvesihygieenistä osaamista osoittava todistus. Näytteet lähetetään tutkittavaksi Savo- Karjalan Ympäristötutkimukseen. Tarkkailun tulokset
toimitetaan heti niiden valmistuttua Juankosken vesihuoltolaitokselle, ELYkeskukselle sekä terveydensuojeluviranomaiselle. Jos määrityksissä huomataan
poikkeamia asetetuista laatuvaatimuksista tai laatusuosituksista, tekee tutkimuksia
suorittava laboratorio välittömästi ilmoituksen Juankosken vesihuoltolaitokselle ja
ympäristöterveysvalvonnalle. Ympäristöterveysvalvonta yhdessä vesilaitoksen
kanssa tekee päätökset jatkotoimenpiteistä. Tarvittaessa tutkimustiheyttä, näytteenottopaikkoja ja määritysvalikoimaa voidaan muuttaa.
Käyttötarkkailuun kuuluva näytteenotto verkostoon lähtevän veden suoritetaan 4
kerran vuodessa. Tarkkailtavia verkostovesipisteitä on neljä, joista näyte otetaan 14 kertaa vuodessa. Käyttötarkkailuun kuuluvat parametrit sekä näytteenottoaika on
esitetty taulukossa 4.
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Taulukko 4. Säyneisen vedenottamon käyttötarkkailu/parametrit.
Näyteenottopiste
Analyysi/
näytteenottoaika (kk)
Mikrobiologiset:
Enterokokit

Vedenottamo
lähtevä

Verkostovesi
Säyneisen
koulu

Verkostovesi Verkostovesi
Rantalantie 7B kesäkahvila

Verkostovesi
Sale

maalis-touko/kesä- maalis/huhtisyystouko-syyskuu
marras/joulukuu

marraskuu

kesäkuu

joulukuu

Koliform.bakteerit

maalis-touko/kesä- maalis/huhtisyystouko-syyskuu
marras/joulukuu

marraskuu

kesäkuu

joulukuu

E.coli

maalis-touko/kesä- maalis/huhtisyystouko-syyskuu
marras/joulukuu

marraskuu

kesäkuu

joulukuu

Heterotrof. Pesäkeluku 36 oC

maalis-touko/kesä- maalis-syyskuu
syysmarras/joulukuu
maalis-touko/kesä- maalis/huhtisyystouko-syyskuu
marras/joulukuu

marraskuu

kesäkuu

joulukuu

marraskuu

kesäkuu

joulukuu

kesäkuu
kesäkuu

joulukuu

Heterotrof. pesäkeluku 22 oC

Fysikaalis-kemialliset:
lämpötila
haju,maku,ulkonäkö

maalis-touko/kesä- maalis/huhtisyystouko-syyskuu
marras/joulukuu

pH

maalis-touko/kesä- maalis/huhtisyystouko-syysmarras/joulukuu
marraskuu

kesäkuu

joulukuu

Sähkönjohtavuus

maalis-touko/kesä- maalis/huhtisyystouko-syysmarras/joulukuu
marraskuu

kesäkuu

joulukuu

Sameus

maalis-touko/kesä- maalis/huhtisyystouko-syysmarras/joulukuu
marraskuu

kesäkuu

joulukuu

Väriluku

maalis-touko/kesä- maalis/huhtisyystouko-syysmarras/joulukuu
marraskuu

kesäkuu

joulukuu

Ammonium, ammoniumtyppi

maalis-touko/kesä- maalis/huhtisyystouko-syysmarras/joulukuu
marraskuu

kesäkuu

joulukuu

Rauta

maalis-touko/kesä- maalis/huhtisyystouko-syysmarras/joulukuu
marraskuu

kesäkuu

joulukuu

Mangaani

maalis-touko/kesä- maalis/huhtisyystouko-syysmarras/joulukuu
marraskuu

kesäkuu

joulukuu

Permanganaattiluku
Alumiini, Arseeni,
Elohopea
Kadmium, Kromi
Kupari, Lyijy, Nikkeli
COD-Mn O2,hapettavuus
Nitriitti, Nitriittityppi
Nitraatti, Nitraattityppi
Natrium
Sulfaatti
Kloridi
Fluoridi
Antimoni
Seleeni
Syanidi
Boori
Liuottimet (VOC yhdisteet)
tri- ja tetrakloorietaani
Kloorifenolit
Polyaromaattiset yhdisteet

syyskuu
syyskuu

syyskuu

syyskuu

syyskuu

syyskuu
syyskuu
syyskuu
syyskuu
syyskuu
syyskuu
syyskuu
toukokuu
toukokuu
toukokuu
toukokuu
toukokuu
toukokuu
toukokuu
toukokuu

syyskuu
syyskuu
syyskuu

toukokuu
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Fysikaalis-kemiallisten ominaisuuksien osalta kulutukseen johdettu vesi ei ole täyttänyt talousvedelle asetettuja vaatimuksia mangaanin osalta. Mangaanipitoisuus on
ollut 300-400 μg/l. Vuonna 2011 Säyneisen vedenottamon jakelualueella annettiin
kaksi kertaa keittokehotus veden hygieenisessä laadussa havaittujen ongelmien takia.
Vesihuoltolaitos huolehtii veden laadun tiedottamisesta käyttäjille. Veden puutteen
tai jakeluhäiriön sattuessa selvitetään yhdessä Ympäristöterveyspalvelun, Juankosken vesihuoltolaitoksen ja teknisten palveluiden kanssa korvaavien vesilähteiden ja
korvaavien jakelujärjestelmien käyttö. Ympäristöterveyspalvelut selvittää mm. vesilähteen veden laadun ja kuljetusajoneuvojen säiliöiden sopivuuden käyttöön. Epäiltäessä vaaratilannetta ja vaaratilanteissa vesilaitoksen tarkastuksia ja näytteidenottoa lisätään. Tarvittaessa terveydelle haitallisen talousveden jakelu kielletään tai
annetaan käyttöä koskevia rajoituksia, kuten keittokehotus, välittömästi tai laboratoriotutkimuksien perusteella.
Säyneisen vedenottamon määrällisen tarkkailun ohjelma on laadittu vuonna 1990.
Pohjaveden määrällistä tarkkailua suoritetaan vedenottamon pohjavesikaivoista
kuukausittain pumpattavan veden määrän seurantana sekä seuraamalla pohjavedenpinnan tasoa viidestä pohjaveden havaintoputkesta. Mittaustulokset toimitetaan
vuosittain Pohjois- Savon ELY-keskukseen (Y-vastuualue). Määrällisen tarkkailun
ohjelma on esitetty taulukossa 5.
Taulukko 5. Säyneisen vedenottamon velvoitetarkkailu

Säynäisen vedenottamo
laadittu 26.11.1990
Havaintopiste
P1
P2
P5
P7
P9/85
P10
VO2 Säynäisen vedenottamokaivo
VO1 Säynäisen vedenottamokaivo
vanha kuilukaivo

Siilinjärven ympäristöterveydenhuollon valvontatutkimussuunnitelmaluonnoksen
mukaan vuonna 2012 tarkastetaan valvontatutkimusohjelma ja sen toteutuman sekä tutkimustulosten arviointi, henkilöstön talousvesihygieeninen osaaminen, vedenottamoiden ja niiden ympäristön tarkastus, erityistilanteisiin varautuminen, laitoksen oma käyttötarkkailu, laitostilojen siisteys ja kunto, kemikaalien käyttö ja varastointi.
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1.3 Toiminta-alue ja vedenjakeluverkosto
Valkeisenkankaan pohjavesialueelta vettä johdetaan Säyneisen taajaman sekä
kahden vesiosuuskunnan käyttöön.
Juankosken kaupungin vesilaitoksen toiminta-alue ulottuu Valkeisenkankaan pohjavesialueella pohjavesialueen itäpuoliselle osalle.
Säyneisen vesijohtoverkoston alueella on muovista vesijohtoa n. 20 km ja rautaputkea n.5,2 km.
Säyneisen vedenkäsittelylaitoksella ei ole varavoimalaitteita, joten vedenjakelua
Säyneisen jakelualueella ei voi taata sähkökatkoksien aikana. Häiriötilanteissa talousvedenjakelua ei voida turvata kokonaisuudessaan olemassa olevilla vedentuotanto- ja jakelujärjestelmällä. Vesihuollon kehityssuunnitelmassa Säyneisen vedenottamon ja -käsittelylaitoksen häiriötilanteessa on korvaava talousvesi suunniteltu
johdettavaksi Vellikankaan vedenottamolta.
Juankosken kaupungin valmiussuunnitelma on päivitetty vuonna 2008. Juankosken
kaupungin vesilaitokselle on laadittu kriisiviestintäohjeet vuonna 2009. Vesihuoltolain mukaisen vesihuoltolaitoksen tulee laatia laitoskohtaiset kriisiviestiohjeet.
1.4 Suoja-aluepäätökset
Valkeisenkankaan pohjavesialueelle ei ole perustettu vesioikeudellisia suojaalueita.
1.5 Pohjaveden havaintoputket
Suojelusuunnitelman laadinnan yhteydessä kartoitettiin pohjavesialueella sijaitsevat
pohjaveden havaintoputket. Pohjaveden havaintoputkien paikat on esitetty kartassa
3 (ei julkinen) ja listattu liitteessä 2 (ei julkinen).

Kuva 2. Pohjaveden havaintoputki Kuva. Kati Määttä 2011
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1.6 Pohjavesimuodostumasta suoraan riippuvaiset pintavesi- ja maaekosysteemit sekä pohjavesialueella sijaitsevat suojelualueet
Pohjavesialueen länsipuolella sijaitsee Suuri- Valkeinen ja eteläpuolella SuuriSäyneinen. Suuri- Valkeisen taso on noin + 116,1 m mpy ja Suuri- Säyneisen taso
noin + 115,9 m mpy. Vesistöjen vedet ovat ruskeavetisiä, lievästi reheviä ja lievästi
happamia. Pohjavesialueen itälaidalla virtaava Kuikkapuro laskee Suuri- Säyneiseen.
Valkeisenkankaan pohjavesialueella ei sijaitse suojelualueita.
Alueella on kolme muinaismuistoaluetta Suuri-Valkeinen (sm 633); kivikautinen
asuinpaikka, Salpakangas (sm 634),Suuri- Säyneinen Kuikkapuro (sm 632); historiallinen työ ja raudanvalmistuspaikka,
1.7 Valkeisenkankaan maankäyttö- ja kaavatilanne
Juankoskella on voimassa Pohjois- Savon maakuntakaavan 2030. Kaava on vahvistettu Ympäristöministeriössä 07.12.2011. Maakuntakaavassa pohjavesialue on
merkinnällä pv1 657. Muinaismuistoalueet on merkitty maaseutukaavaan merkinnöillä sm 632-634.
Valkeisenkankaan pohjavesialueen maankäyttöä hallitsee metsätalous. Pohjavesialueen länsipuolella sijaitsee Suuri-Valkeinen, pohjois-itäosassa virtaa Kuikkapuro
ja etelässä on Suuri-Säyneinen.
Taulukossa 6 ja kuvassa 3. on esitetty Valkeisenkankaan maankäytön tila ympäristöhallinnon ylläpitämän vuoden 2000 slices aineiston mukaan.
Taulukko 6. Maankäyttö Valkeisenkankaan pohjavesialueella (ha/%). Slices 2000 –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
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34,3
57,4
92,7
0
0
0
2,9
15,9
7,8
0
0
0
0
0
0
0
0
0

pohjavesialueella
0
0
0
0
78,6
0
21,8
0
0
0
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Valkeiskangas maankäyttö

Taajama-asutus (ha)

21,7 %

Haja-asutus (ha)
Loma-asutus (ha)

Peltoviljely (ha)
Metsätalous (ha)
Maa-ainestenotto (ha)
Vesistöt (ha)
Teollisuus - tai varastoalue (ha)
78,3 %

Varalla (ha)
Virkistyskäyttö (ha)

Kuva 3. Maankäyttö Valkeisenkankaan pohjavesialueella. Slices 2000-aineisto.

1.8 Toimenpidesuositukset
Tämän tarkastelun perusteella ei ole tarvetta muuttaa olemassa olevia pohjavesialuerajauksia.
Mikäli pohjavesialueella vedenottamoiden läheisyyteen suunnitellaan toimintoja, joilla voi olla vaikutusta pohjaveden laadulliseen tai määrälliseen tilaan tulee toiminnan
vaikutusalue selvittää riittävän kattavilla tutkimuksilla.
Pohjaveden otto ei saa ylittää muodostuvan pohjaveden määrää, ei edes häiriö- tai
poikkeustilanteissa.
Pohjaveden määrällinen tarkkailuohjelma ja laadun valvontatutkimusohjelma tulee
päivittää 5 vuoden välein tai tarvittaessa. Näytemäärät tulee tarkastaa asetuksen
mukaisiksi
Pohjaveden laadun seurantaa tulee kehittää siten, että kaikki vesitarkkailuista saadut tulokset kootaan paikkatiedoiksi ja näiden tulosten pohjalta täydennetään tarkkailuohjelmaa tarvittaessa.
Erityistilannesuunnitelma tulee päivittää säännöllisesti.
Vedenjakelun varmistamista turvaamaan tulee hankkia varavoimalaite.
Kaikkien tarkkailujen tulokset tulee toimittaa vuosittain Juankosken kaupungin lisäksi Pohjois- Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukseen (ELY-keskus) Yvastuualueelle sähköisessä muodossa.
Kaikkiin uusiin asennettaviin pohjaveden havaintoputkiin on asennettava lukko.
Pohjaveden havaintoputkiin on merkittävä näkyviin pohjaveden havaintoputken nuJuankoski 0817406 Valkeisenkangas suojelusuunnitelma
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mero. Pohjaveden havaintoputket on paikannettava ja pohjaveden havaintoputkien
pään korko on vaaittava N60- tasoon. Uusista asennettavista pohjavesiputkista tulee tehdä pohjaveden havaintoputkikortti, joka toimitetaan kaupungin ympäristötoimelle ja Pohjois- Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukseen (ELY-keskus)
Y-vastuualueelle.
2 Valkeisenkankaan pohjavesialueella sijaitsevat riskitoiminnot, niiden arviointi ja toimenpidesuositukset
2.1 Asutus
2.1.1 Öljysäiliöt
Valkeisenkankaan pohjavesialueella ei sijaitse öljysäiliöistä.
Riskinarviointi
Pohjavedelle ei aiheudu pilaantumisvaaraa koska öljysäiliötä ei ole.
Toimenpidesuositukset
Pelastusviranomaisen tulee pitää ajan tasalla öljyntorjuntasuunnitelmaa. Suunnitelmaan tulee koota tiedot säiliön sijainnista, omistajasta, tilavuudesta, materiaalista, valmistusvuodesta, sijoituksesta (maanpäällä/ maanalla), mahdollisesta suojaaltaasta, 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.
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.
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.
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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
Valkeisenkankaan pohjavesialueella ei ole kunnallista viemäriverkostoa. Alueella ei
sijaitse jätevesipumppaamoita. Alueella sijaitsee kaksi viemäröimätöntä kiinteistöä.
Riskinarviointi
Alueella ei ole jätevesiviemäreitä, joten riskiä pohjavedelle aiheudu. Viemäröimättömien kiinteistöjen jätevesien ja harmaiden vesien keräykseen ja käsittely voi aiheuttaa pienen riskin. Puutteelliset jätevesijärjestelmät voivat aiheuttaa jäteveden vuotoja ympäröivään maaperään ja aiheuttavat näin riskin pohjavedelle.
Toimenpidesuositukset
Pohjavesialueilla sijaitseviin jätevesijärjestelmiin ja niiden kuntoon tulee kiinnittää
erityistä huomiota. Viemäriverkostoon kuulumattomien kiinteistöjen tulee tehdä
suunnitelmat jätevesien käsittelystä ja laatia jätevesijärjestelmän käyttö- ja huoltoohjeet ympäristönsuojelumääräysten ja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.
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.
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2.2 Liikenne ja tien- ja kadunpito
2.2.1 Tiestö, liikennemäärät, tienpito ja liukkauden torjunta
Valkeisenkankaan pohjavesialueella ei sijaitse yleisiä teitä. Alueella olevia teitä ei
suolata. Alueen tienvarsilla on pohjavesialue-kylttejä.

Kuva 4. Pohjavesialuekyltti Valkeisenkankaan pohjavesialueella. Kati Määttä 2011.

Riskinarviointi
Säyneisen vedenottamolla liikenteestä ja tienpidosta ei aiheudu pohjaveden pilaantumisen riskiä.
Toimenpidesuositukset
Nurmi tulisi pitää lyhyenä. Tienvarsiojat tulee pitää avoimina, jotta vesi pääsee niissä vapaasti virtaamaan. Pölynsidonnassa ei tule käyttää suolaa.
Pohjavesialue tulee merkitä tien varteen. Merkit tulee tarkistaa ja uusia mikäli ne
ovat huonokuntoisia.
Pohjavesialueilla tehtäviin kaivutöihin tulee kiinnittää erityistä huomiota.
2.3 Yritystoiminta
Valkeisenkankaan pohjavesialueella ei ole yritystoimintaa, josta voisi aiheutua suurta pohjaveden pilaantumisen vaara. Pohjavesialueella ei ole voimassa olevia ympäristölupia.
Kaikessa toiminnassa tulee ottaa huomioon pohjavesiriskit ja niihin varautuminen.
Toiminnan päästöjen pohjavedelle aiheuttaman riskin suuruuteen vaikuttaa mm.
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maaperä- ja pohjavesiolosuhteet, maaperään joutuneen kemikaalin myrkyllisyys ja
vesiliukoisuus.
Riskinarviointi
Alueella ei ole yritystoimintaa, joka aiheuttaisi riskin pohjaveden laadulle.
Toimenpidesuositukset
Pohjavesialueille ei ensisijaisesti tule sijoittaa uutta yritystoimintaa, josta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Ympäristöluvanvarainen pohjaveden pilaantumisvaaraa aiheuttava yritystoiminta saadaan ohjeistettua luvituksen kautta.
Viranomaisille on ilmoitettava välittömästi sellaisista onnettomuuksista, jossa kemikaaleja on päässyt ympäristöön. Kaikista kemikaalionnettomuuksista on pidettävä
kirjaa.
Pohjavesialueelle sijoittuneen toiminnon tulee toiminnoissaan ottaa huomioon pohjaveden pilaantumisvaara. Varastoalueet on pidettävä siisteinä, siten esimerkiksi
vuodot huomataan helpommin. Pintavedet tulee johtaa pohjavesialueen ulkopuolelle.
2.4 Maa-ainesten otto
Valkeisenkankaan pohjavesialueella ei ole voimassa olevia maa-aineslupia.
2.4.1 POSKI – projektissa luokitellut alueet
Pohjois- Savon ympäristökeskuksen Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen eli POSKI-projekti selvitti 2007 luonnon ja maisemansuojelun
kannalta arvokkaita harjualueita. Projektin tavoite oli turvata maakunnassa hyvän ja
turvallisen pohjaveden saanti yhdyskuntien vesihuoltoon sekä laadukkaiden kiviainesten saanti yhdyskunta- ym. rakentamiseen.
Mustanharjun alue luokiteltiin luonnon ja maisemansuojelun kannalta maakunnallisesti arvokkaisiin harjualueisiin. Alue on hiekka- ja soramuodostuma, jolla erityisiä
maisema- ja luonnonarvoja.
POSKI luokituksen mukaan Mustanharju- Valkeisenkangas tunnus 17407 152,4
hehtaarin alue on maa-ainestenottoon soveltumaton.
2.4.2 SOKKA
Pohjois-Savon soranottoalueiden kartoitus ja kunnostustarve –hankkeen tavoitteena oli kartoittaa alueella sijaitsevia vanhoja maa-aineksenottoalueita ja selvittää niiden tila ja kunnostustarve. Työ tehtiin osana valtakunnallista soranottoalueiden tila
ja ympäristöriskit (SOKKA)-hanketta. Pohjois- Savon ympäristökeskuksen SOKKAprojekti selvitti vanhojen maa-ainesottoalueiden tilaa Juankosken alueella vuonna
2010.
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SOKKA-projektin mukaan Valkeisenkankaan alueella yksi vanha 0,3 ha alue , jossa
nykyisin on lentopallokenttä.

Kuva 5. Lentopallokenttä Suuri-Säyneisen rannalla. Kuva Kati Määttä 2010.

Riskinarviointi
Maa-ainestenotto ei aiheuta riskiä Valkeisenkankaan pohjavesialueella, koska alueella ei harjoiteta maa-ainesten ottoa.
Toimenpidesuositukset
Luonnontilassa olevalle pohjavesialueelle ja vedenottamon läheisyyteen ei tule
myöntää uusia maa-ainestenottolupia. Murskaustoimintaa voidaan harkita pohjavesialueella, mikäli se liittyy kiinteästi alueella suoritettavaan maa-ainestenottoon.
Ympäristölupaa murskaustoiminnalle myönnettäessä tulee käyttää tapauskohtaista
harkintaa ja huolehtia, että toiminnassa otetaan pohjavedensuojelu huomioon.
Ympäristölupia asfalttiasemien toiminnalle ei tule myöntää. Asfalttiasematoiminta
aiheuttaa riskin pohjavedenlaadulle lisäten haitallisten aineiden määrää ja käsittelyä
alueella. Asfalttiasematoiminta muodostaa siten perusteettoman riskin vedenhankintakäyttöön varatun pohjavesialueen pohjavedenlaadulle.
Vedenottamoiden alueella ei sallita maa-ainestenottotoimintaa, murskaustoimintaa
eikä asfalttiasemien perustamista. Pohjaveden muodostumisalueella vedenottamon
läheisyydessä vedenottamon vaikutusalue huomioiden suojakerrospaksuuden tulisi
olla 6 metriä. Muualla muodostumisalueella ja pohjavesialueen reunaosilla suojakerrospaksuus pitää olla vähintään 4 metriä.
Pölynsidontaa tulee hoitaa kastelemalla vedellä.
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. Maa-ainestenottoalueille on asennettava muovinen pohjavedenhavaintoputki.
Juankoski 0817406 Valkeisenkangas suojelusuunnitelma
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Ottolupia myönnettäessä on huomioitava POSKI-projektin harjuluontoselvityksen
luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat harjualueet luokituksineen.
Mikäli pohjavesialueella vedenottamoiden läheisyyteen suunnitellaan toimintoja, joilla voi olla vaikutusta pohjaveden laadulliseen tai määrälliseen tilaan tulee toiminnan
vaikutusalue selvittää riittävän kattavilla tutkimuksilla.
2.5 Maa- ja metsätalous
Valkeisenkankaan pohjavesialueella ei ole ympäristölupavelvollisia eläinsuojia eikä
viljelyssä olevia peltoalueita.
Ympäristöhallinnon slices 2000-aineiston mukaan Valkeisenkankaan pohjavesialueen pinta-alasta on metsätalousmaata 57,4 ha, mikä on 78,6% pohjavesialueen kokonaispinta-alasta.

Kuva 5-6. Valkeisenkankaan pohjavesialue ennen raivausta ja raivauksen jälkeen. Kati Määttä 2010/2011.

Riskinarviointi
Pohjavesialueen metsätalous muodostaa riskin pohjavedelle mikäli alueella käytetään lannoitusta ja torjunta-aineita ja suoritetaan raskasta maanmuokkausta. Pohjavesialueen metsää on harvennettu voimakkaasti ja maaperä on muokkautunut osittain paljaaksi ja avoimeksi. Avoimena oleva maaperä läpäisee helposti pilaavat aineet ja pohjaveden pilaantumisriski nousee suureksi.
Toimenpidesuositukset
Metsänhoidollisissa toimenpiteissä on vältettävä lannoitusta, torjunta-aineiden käyttöä, uudistus- ja kunnostusojituksia sekä raskasta maanmuokkausta. Maaperää
muokkaavissa toimenpiteissä, kuten metsäojien perkauksessa tulee välttää kaivuun
ulottamista kivennäismaahan. Kulotus on kielletty.
Torjunta-aineina ja lannoitteina saa pohjavesialueella oleville metsäalueille käyttää
vain Turvallisuus – ja kemikaaliviraston (Tukes) hyväksymiä aineita. Listaus torjunta-ainevalmisteista, joiden käytölle pohjavesialueella on asetettu rajoituksia, löytyy
Turvallisuus – ja kemikaaliviraston elintarviketurvallisuusviraston internet-sivuilta
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osoitteesta www.tukes.fi. Sivuilta löytyy myös lista pohjavesialueilla sallituista aineista.
2.6 Muuntamot
Valkeisenkankaan pohjavesialueella on yksi koppimuuntamo, jossa on pohjavesisuojaus.

Kuva 7. Koppimuuntamo vedenottamon läheisyydessä. Kuva Kati Määttä 2011.

Riskinarviointi
Muuntajien riskin pohjavedelle aiheuttaa niiden sisältämä muuntajaöljy. Valkeisenkankaan pohjavesialueella sijaitseva muuntamo on uusittu eikä siitä aiheudu vaaraa
vedenottamolle.
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
Pohjavesialueille
altaallisina.

rakennettavat

uudet

muuntamot

on

rakennettava

suoja-

Sähköyhtiön tulee pitää pohjavesialueella sijaitsevista öljyjäähdytteisistä muuntajista ajan tasalla olevaa rekisteriä ja karttaa, joka tulee toimittaa myös pelastuslaitokselle sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
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2.7 Pilaantuneet tai mahdollisesti pilaantuneet maa-alueet
Pilaantuneita ja mahdollisia pilaantuneita maa-alueita ei Valkeisenkankaan pohjavesialueella Maaperän tilan tietojärjestelmän (Matti-rekisterin) mukaan ole yhtään
kappaletta.
Pohjavesialueella sattui öljyvahinko hakkuutöiden yhteydessä talvella 2011. Hakkuupaikalle valui arviolta 20 l hydrauliikkaöljyä. Vaurion yhteydessä lumeen valunut
öljy kerättiin talteen välittömästi. Pohjaveden pilaantumista ei tapahtunut.
2.8 Ilmastonmuutoksen aiheuttama vaikutus
Ilmastonmuutoksen arvioidaan lisäävän sadantaa tulevaisuudessa ja etenkin rankkasateista johtuvien tulvien ennustetaan lisääntyvän. Ilmastonmuutoksen myötä
vuosisadannan odotetaan kasvavan 2-40 % vuoteen 2080 mennessä. Sateisuus lisääntyisi erityisesti talvikuukausina arvioiden mukaan 5-75 %. Kesäkuukausina
muutos olisi -10… +20 %. Lisäksi harvinaisen rankkojen sateiden on arvioitu kasvavan yleensä keskimääräisiä sadantoja enemmän. Kasvava sadanta lisää valuntaa
ja virtaamia. Suurimmat muutokset tulevat tapahtumaan valunnan, virtaaman ja vedenkorkeuden vuodensisäisessä vaihtelussa.
Riskinarviointi
Tulvat muodostavat riskin vesistöjen läheisyyteen sijoittuneille vedenottamoille. Vesistöjen vedenpinnan nousun seurauksena voi rantaimeytyminen lisääntyä mikä
puolestaan vaikuttaa vedenottamoiden vedenlaatuun negatiivisesti. Tulvavesien
pääsy vedenottamolle voi pilata vedenottamon raakaveden laadun.
Pohjois- Savon ympäristökeskus on alustavasti selvittänyt Pohjois-Savon alueen
vedenottamoiden tulvariskejä ja niiden vaikutuksia vesihuollolle. Alustavassa tulvariskiarviossa Säyneisen vedenottamo luokitellaan erittäin suuren riskin alueeksi tulvan suhteen.
Tulvien ennaltaehkäisy ja hallinta on tärkeää tulvavaaran alaisilla vedenottamoilla.
Kaivon rakenteiden on oltava kunnossa, kaivon maanpäällisten rakenteiden on ulotuttava riittävän korkealla ja kaivoa ympäröivä maa on luiskattava.
Valkeisenkankaan vedenottamokaivo sijaitsee noin 30 metrin päässä SuuriValkeisen järvestä. Suuri- Valkeisen pinnankorkeus on noin +116,1 m mpy (N60).
Pohjavedenpinta on noin tasolla + +115,56-116,02 m mpy (N60). Tulvakartoituksen
mukaan Säyneisen vedenottamolla rantaimeytyminen on mahdollista pohjavedenpinnan ja vesistön pinnan tasojen ollessa lähellä toisiaan. Vedenpinnan kohoamisen myötä mahdollisesti lisääntyvä rantaimeytyminen voi aiheuttaa vedenottamon
raakaveden laadun heikkenemistä. Veden kohoaminen ei vaikuta kuitenkaan kaivon
tekniikkaan, sillä vedennousu kaivon kannen tasolle ei liene mahdollista.
3 Lähteet
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LIITE 1.

TOIMENPIDEOHJELMA VALKEISENKANGAS 10.04.2012

SAVO-KARJALAN
VESIENSUOJELUYHDISTYS RY
Suojelusuunnitelman seurantaryhmä päivittää
toimenpideohjelmaa vuosittain. Seurantaryhmä tarkistaa
sekä tarvittaessa täsmentää vastuu- ja
valvontavastuutahot, toimenpidesuositukset ja aikataulun.

Toimenpidesuositukset toiminnottain
Vastuutaho
Asutus:
Viemäriverkosto, verkostoon kuulumattomat kiinteistöt
ja jätevedenpumppaamot
Uusille jätevedenpumppaamoille ylivuotoaltaat/-säiliöt ja
Kaupungin vesihuoltolaitos
hälytysjärjestelmä sekä kriittisimille kohteille tulee järjestää
myös varavoimajärjestelmä

Seuranta/Valvontavastuu

Aikataulu

Tarkennuksia ja lisätietoja

Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä

jatkuvasti

varajärjestelmä esim.
suojarakenteellinen aggregaatti

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.

Kiinteistöjen omistaja/ haltija

Kaupungin rakennusvalvonta-/
ympäristönsuojeluviranomainen

30.9.2014
mennessä.

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

ELY-keskus (liikenne), kaupunki,
tiehoitokunnat

Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä

jatkuvasti

YSL 8 §

ELY-keskus (liikenne),
kaupunki, tiehoitokunnat

Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä

jatkuvasti

www.tukes.fi

Kaupunki tekninen

jatkuvasti

merkkien kunto tulee tarkastaa
säännöllisesti ja haalistuneet
merkit uusia

Liikenne, tien- ja kadunpito:
Tiesuolauksen välttäminen
Tiealueiden hoidossa käytettävä mahdollisimman vähän
torjunta-aineita. Torjunta-aineiden käyttörajoitukset on
otettava huomioon.

Pohjavesialuemerkki (vasten liikennettä) pohjavesialueella ELY-keskus (liikenne),
sijaitsevien maanteiden varsiin sekä levähdyspaikoille
kaupunki, tiehoitokunnat

Seuranta

Toimenpidesuositukset toiminnottain
Pohjaveden määrän ja laadun kannalta riskialtis
yritystoiminta
Ei pohjavedelle riskialtista toimintaa alueelle

Vastuutaho

Seuranta/Valvontavastuu

Aikataulu

Toiminnanharjoittaja

Kaupungin
ympäristönsuojeluviranomainen

jatkuvasti

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

Toiminnanharjoittaja

kaupungin vesihuoltolaitos,
lupaviranomainen

jatkuvasti

Ei uusia maa-aineslupia tai murskausasemia
luonnontilaisille alueille

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

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

jatkuvasti

ei asfalttiasemia pohjavesialueelle

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

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

jatkuvasti

Ympäristölupaviranomainen

jatkuvasti

Tarkennuksia ja lisätietoja

Maa-ainesten otto:

Maa- ja metsätalous
Ei uusia eläinsuojia, lanta- ja tuorerehusäiliöitä ja -varastoja Tilojen omistajat/haltijat

huomioitava POSKI, SOKKA

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

Seuranta

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

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

Aikataulu
jatkuvasti

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

Viljelyssä käytettävien kasvinsuojeluaineiden minimointi.
Käytettävien kasvinsuojeluaineiden on oltava
pohjavesialueilla sallittuja

Tilojen omistajat/haltijat

kaupungin
ympäristönsuojeluviranomainen,
ELY-keskus (ympäristö)

jatkuvasti

www.tukes.fi

Lantapattereita ei saa sijoittaa pohjavesialueelle

Tilojen omistajat/haltijat

Kaupungin
ympäristönsuojeluviranomainen,
ELY-keskus (ympäristö)

jatkuvasti

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

Kulostus on kielletty

metsänomistajat

neuvonta Metsänhoitoyhdistys,
Metsäkeskus, ELY-keskus
(ympäristö)

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

metsänomistajat

neuvonta Metsänhoitoyhdistys,
Metsäkeskus

jatkuvasti

www.tukes.fi
PEFC-metsäsertifioinni
Metsähallitus julkaisu 67 2011

Uudistus- ja kunnostusojituksia välttäminen ja
maanmuokkauksen keventämien

metsänomistajat

neuvonta Metsänhoitoyhdistys,
Metsäkeskus, ELY-keskus
(ympäristö)

jatkuvasti

Metsähallitus julkaisu 67 2011

Voimayhtiö

Kaupungin
ympäristönsuojeluviranomainen

2010-

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

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

Metsähallitus julkaisu 67 2011

Toimenpidesuositukset toiminnottain
Uudet muuntamot rakennettava suojarakenteellisina

Vastuutaho
Voimayhtiö

Seuranta/Valvontavastuu
Rakennusvalvonta viranomainen,
Ympäristönsuojeluviranomainen

Aikataulu
jatkuvasti

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

Voimayhtiö

Voimayhtiö,seurantaryhmä

jatkuvasti

Kaupungin kaavoitusviranomainen,
Maakuntaliitto

ELY-keskus (ympäristö)

jatkuvasti

Pohjavesirajaukset merkittävä kaikkiin kaavoihin

Kaupungin kaavoitusviranomainen,
Maakuntaliitto

ELY-keskus (ympäristö)

jatkuvasti

Pohjavesialueelle ei tule sijoittaa uutta teollisuutta tai
varastointia tai muita pohjavedelle vaaraa aiheuttavia
riskitoimintoja eikä sallia niiden laajentamista

Kaupungin
kaavoitusviranomainen,Maakuntaliitto

ELY-keskus (ympäristö)

jatkuvasti

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

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

Kaupungin kaavoitusviranomainen,
Maakuntaliitto

ELY-keskus (ympäristö)

jatkuvasti

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

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

Kaupungin kaavoitusviranomainen,
Maakuntaliitto

ELY-keskus (ympäristö)

jatkuvasti

Kaupungin vesihuoltolaitos, luvan haltija

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

Kaavoitus:
Kaavoituksessa ja kaavamääräyksissä pohjaveden
suojelun huomioon ottaminen

Pohjaveden ottaminen:
Raakaveden ja pohjaveden laadun tarkkailu

Tarkennuksia ja lisätietoja

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

vesilaitoksen käyttötarkkailu,
luvanhaltioiden toiminnallinen
vedenlaadun tarkkailu

Seuranta

Toimenpidesuositukset toiminnottain
Pohjaveden määrällisen tilan tarkkailu

Vastuutaho
Kaupungin vesihuoltolaitos, luvan haltija

Seuranta/Valvontavastuu
ELY-keskus (ympäristö)

Aikataulu
jatkuvasti

Tarkennuksia ja lisätietoja
vesilaitoksen velvoitetarkkailu

Analyysitulosten toimittaminen ympäristöhallinnon Herttajärjestelmään

Kaupunki,vesilaitos,
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)

Kaupungin vesihuoltolaitos,
kaupungin terveydensuojeluviranomainen,
pelastustoimi

Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä

jatkuvasti

Valmiuslaki 1080/1991, kunnalliset
laitokset
terveydensuojelulaki 8 §

Rantaimeytymisen seuranta
Pohjaveden havaintoputket
Pohjaveden havaintoputkien lukkojen sarjoittaminen
samaan avainsarjaan

Vesihuoltolaitos

ELY-keskus (ympäristö)

tarvittaessa

Säyneinen

Kaupungin vesihuoltolaitos,
toimenharjoittajat

Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä

jatkuvasti

tarkkailtavat putket

Pohjaveden havaintoputkien numerointi/ tunnusten
merkitseminen putkiin

Kaupungin vesihuoltolaitos, toimenharjoittajat Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä

jatkuvasti

samoja numeroita vältettävä

Lukottomien/korkittomien pohjaveden havaintoputkien
lukitseminen/korkitus

Kaupungin vesihuoltolaitos, toimenharjoittajat Suojelusuunnitelman
seurantaryhmä

jatkuvasti

vähentää/estää veden laadun
pilaamismahdollisuutta ja putkien
vandalisointia

Uusista pohjaveden havaintoputkista laadittava
putkikortti ja asennettava pieneläinsuojat

Kaupungin vesihuoltolaitos, kaupunki,
toimenharjoittajat

Kaupungin vesihuoltolaitos,
kaupunki, toimenharjoittajat

jatkuvasti

Toimitettava sähköisesti
kaupungin vesihuoltolaitokselle ja
ELY-keskukselle (ympäristö)

kiinteistöjen omistaja/ haltija

Ympäristönsuojeluviranomainen

jatkuvasti

kiinteistöjen omistaja/ haltija

Ympäristönsuojeluviranomainen

jatkuvasti

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

Ympäristönsuojelumääräykset
2011

Seuranta

VALKEISENKANGAS
Tunnus
Materiaali
Ø
P1
teräs 50 mm
P2
teräs 50 mm
P5
teräs 50 mm
P7
teräs 50 mm
P9/85 teräs 50 mm
P10
teräs 50 mm

Korkki
kierrekorkki
kierrekorkki
kierrekorkki
kierrekorkki
kierrekorkki
kierrekorkki

Putkenpää Vesipinta Pohja
Pp (N60) Vp (N60) (N60)
128,77
117,17
124,32
117,22
123,13
116,37
126,19
116,69
112,5
121,00
115,82
118,47
116,49

Liite 2.
PVM
4.10.2010
4.10.2010
4.10.2010
4.10.2010
4.10.2010
4.10.2010

