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1 JOHDANTO

Olen saanut opinnäytetyöni toimeksiantona Keski-Savon Ympäristötoimelta, joka
tuottaa Varkauden ja Pieksämäen kaupunkien sekä Leppävirran, Heinäveden ja
Joroisten kuntien ympäristönsuojelun, terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon
palvelut. Pieksämäen ympäristönsuojelutoimisto halusi selvitettävän Pieksämäen
kaupungin Jäppilän kylän Hiidenlammen pohjavesialueen riskikohteita ja niiden
poistomahdollisuuksia.

Opinnäytetyöni

parissa

olen

työskennellyt

läheisessä

yhteistyössä Keski-Savon Ympäristötoimen ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa.
Koska hyvälaatuisen veden saanti ja saannin turvaaminen on yhä tärkeämpää nykyyhteiskunnassa,

on

myös

pohjaveden

ja

pohjavesialueiden

suojelu

yhä

merkittävämpää. Erilaiset ihmisten toiminnot pohjavesialueilla voivat aiheuttaa riskin
pohjaveden pilaantumiselle ja näin ollen näitä toimintoja tulee tarkastella, arvioida ja
tarpeen mukaan rajoittaa,
Hiidenlammen

I-luokan

jotta pohjaveden
pohjavesialue

on

laatu pysyy hyvänä.
merkittävä

alue

Jäppilän

Pieksämäen

vedenhankinnan kannalta, ja siksi pohjaveden suojeleminen ja laadukkaan veden
saannin turvaaminen on erittäin tärkeää tällä pohjavesialueella.
Työn päällimmäisenä tarkoituksena on kartoittaa pohjavesialueen riskitoiminnot ja
saada selkeä kuva alueen tilanteesta nykyhetkellä. Koska alueelle on tehty pohjavesien
suojelusuunnitelma vuonna 2008 (Ylönen & Tyrväinen 2008), johon tässä työssä
useasti viitataan ja jota on käytetty työn perustietolähteenä, on sen saattaminen ajan
tasalle yksi työn lähtökohdista. On tärkeää selvittää, miten toiminnot ovat muuttuneet
vuoden 2008 jälkeen ja millaisia toimenpiteitä ne nykyisen lainsäädännön mukaan
vaativat. Myös vanhoja, jo pois käytöstä olevia riskikohteita, on käsitelty tässä työssä.
Tämän lisäksi yhdessä toimeksiantajan kanssa on tarkoitus selvittää riskitoimintojen
poistomahdollisuuksia alueelta ja jos mahdollista, käynnistää näitä hankkeita. Lisäksi
erilaisille riskitoiminnoille on suunniteltu toimenpideohjelma,

jolla pyritään

vähentämään pohjaveden pilaantumisriskiä. Toimenpideohjelmassa on määritelty
vastuu- ja valvontatahot sekä suunniteltu toteutusaikataulu kullekin riskitoiminnolle.
Hiidenlammen pohjavesialueen riskitoimintojen kartoituksen lisäksi tässä työssä on
opinnäytetyön luonteeseen kuuluen alkupuolella käsitelty lyhyesti myös yleisellä
tasolla pohjavesialueiden erilaisia riskitoimintoja. Olen myös käsitellyt pohjaveden
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muodostumista ja pohjaveden laatutekijöitä sekä suojelusuunnitelmien yleistä
luonnetta. Pohjaveden suojelun kannalta on tärkeää myös ymmärtää siihen liittyvää
lainsäädäntöä ja siksi myös sitä on esitelty tässä työssä.
Tämä työ antaa päivitetyn kuvan Hiidenlammen pohjavesialueen riskitoiminnoista
sekä aloittaa tiettyjen kohteiden selvitystoimenpiteet. Lisäksi koottuja tietoja voidaan
käyttää

hyödyksi

esimerkiksi

alueella

tehtävissä

ympäristötarkastuksissa,

lupahakemuksissa sekä muissa ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävissä. Laadittu
toimenpideohjelma antaa ohjeet myös tuleviksi vuosiksi eteenpäin, joilla voidaan
vähentää pohjaveden pilaantumisen riskiä, ja jolla voidaan turvata hyvälaatuisen ja
puhtaan pohjaveden saanti myös tulevaisuudessa.

2 YLEISTÄ

2.1 Pohjavesialueen suojelusuunnitelma

Suojelusuunnitelma on selvitys ja ohje, jonka avulla pyritään ehkäisemään pohjaveden
laadun heikkeneminen sekä säilyttämään pohjavesiesiintymän antoisuus ennallaan
pohjavesialueilla. Suojelusuunnitelman tulee pyrkiä tähän rajoittamatta kuitenkaan
tarpeettomasti alueen muita maankäyttömuotoja.
kuuluu

pohjavesialueen

hydrogeologisten

Suojelusuunnitelman sisältöön

olosuhteiden

ja

pohjaveden

tilan

mahdollisimman tarkka kuvaus ja selvitys, alueen riskikohteiden kartoitus sekä niille
toimenpideohjelman laatiminen, jolla pyritään vähentämään alueen kokonaisriskiä ja
näin estää pohjaveden tilan huononeminen.
Suojelusuunnitelman tavoitteena on saada tietoa pohjavesialueen tilasta ja siihen
vaikuttavista riskitekijöistä. Todettujen riskikohteiden selvittämiselle ja mahdolliselle
poistamisille laaditun toimintaohjelman avulla voidaan vähentää pohjavesialueelle
kohdistuvia riskejä. Toimenpiteiden toteutus tapahtuu esim. ympäristönsuojelu-,
rakentamis- ja kaavamääräyksillä ja niiden valvonnalla.

Suojelusuunnitelmaa

sovelletaan viranomaisvalvonnassa, käsiteltäessä lupahakemuksia, joita tehdään
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ympäristölupa-, maa-aines- ja kemikaalilainsäädännön perusteella, sekä maankäytön
suunnittelussa. Vaikka suojelusuunnitelman tarkoituksena ei ole rajoittaa toimintaa
pohjavesialueella tarpeettomasti, tulisi pohjaveden puhtaudelle vaaraa aiheuttavia
toimintoja välttää.
Suojelusuunnitelmia on laadittu vuodesta 1991 lähtien. Tähän mennessä niitä on
valtakunnallisella tasolla tehty Suomessa noin 300 kappaletta ja ne käsittävät yhteensä
noin tuhat pohjavesialuetta. Yksi suojelusuunnitelma voi käsittää useampia
pohjavesialueita. Nykyisin voidaan pitkän aikavälin keskimääräisen toteutumisen
arvion

mukaan

tehdä

kymmenen

suojelusuunnitelmaa

vuodessa.

(Ympäristöministeriö 2011.)
Euroopan yhteisön vesipolitiikan puitedirektiivin perusteella säädetty laki (1299/2004)
vesienhoidon järjestämisestä asetuksineen ohjaa pohjavesien suojelun suunnittelua.
Sen mukaan kaikilla pohjavesimuodostumilla on tehtävä alkutarkastelu, mikä käsittää
pohjavesialueiden kartoituksen ja luokituksen. (Lindsberg 2012.) Tämä on Suomessa
käytännössä jo tehty pohjavesialueiden kartoitus- ja luokitusprojektissa (Ylönen &
Tyrväinen 2008). Lisäksi riskipohjavesialueilla pohjavesien suojelu edellyttää
ominaispiirteiden lisätarkastelua, ihmistoiminnan vaikutuksen arvioimista sekä
pohjavesiseurantojen järjestämistä. Koska suojelusuunnitelma sisältää alueelle tehdyn
yksityiskohtaisen

toimenpideohjelman,

voidaan

sitä

pitää

vesipuitedirektiivin

edellytyksiä kattavampana. (Lindsberg 2012.)

2.2 Pohjaveden muodostuminen ja pohjavesialueiden kartoitus ja luokitus

Pohjavesi on sateen ja lumen sulamisvesistä maa- ja kallioperään suotautunutta ja
varastoitunutta vettä.

Maa- tai kallioperäinen vyöhyke, joka on pohjaveden

kyllästämä ja hyvin vettä johtava, ja josta voidaan pumpata vettä käyttökelpoisia
määriä, on nimeltään akviferi eli pohjavesimuodostuma. (Geologian tutkimuskeskus
2013.) Käyttökelpoinen veden pumppausmäärä on keskimäärin vähintään 10m3 /d
(Ylönen & Tyrväinen 2008). Pohjavettä muodostuu maalajeiltaan karkearakeisilla ja
huokoisilla alueilla, joihin sadevesi pääsee imeytymään maakerrosten läpi (KUVA 1).
Myös kallioalueilla muodostuu pohjavettä, koska kallion rakoihin virtaa vettä.
Pohjavettä esiintyy hyödynnettävissä määrin harjujen hiekka- ja sorakerrostumissa,
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sekä karkearakeisissa moreenikerrostumissa ja kallioperän rikkonaisuusvyöhykkeissä.
(GTK 2013.)

KUVA 1. Pohjaveden muodostuminen (Lahden kaupunki 2014).

Suomen maaperä on kvartäärikaudella kerrostunutta eli se on geologisesti nuorta,
pääosin viime jäätiköitymisen lopulla kerrostunutta maaperää eli nuorempaa kuin noin
2 miljoonaa vuotta. Suomessa kallioperän päällä alimpana on yleensä jääkauden
aikana syntyneet kerrostumat, harjut ja moreenit. Harjut ja mannerjäätikön edustalle
kasaantuneet poikittaiset reunamuodostumat ovat jäätikköjokien aikaansaamia eli
glasifuviaalisia kerrostumia.

Ne ovat selvästi lajittuneita ja niissä on vallitsevina

maalajitteina soraa, hiekkaa ja hietaa, ja joista puuttuu hienojakoinen aines. Muinaisen
vedenpinnan tasoon saakka kerrostui sulamisvesien kasaamia suistoja, jotka
mukailevat sulavan jäätikön virtaussuuntaa harjujaksoina. (Salonen ym. 2002.)
Suurin yksittäinen pohjaveden laatuun vaikuttava tekijä on sadannan ja pohjaveden
muodostumisen välinen aikaero. Mitä kauemmin vesi viipyy maaperässä, sitä
enemmän

maaperän

prosessit

ehtivät

muuttaa

veden

laatua.

Maaperän

hienoainespitoisuus lisää sekä veden viipymää maaperässä että reaktiopinta-alaa.
Laatu määräytyy siis pääasiassa jo suotautumisen aikana. (SYKE 2010.) Parhaat
pohjavedet niin laadultaan kuin antoisuudeltaankin esiintyvät sorasta ja hiekasta

5

muodostuneissa harjuissa ja reunamuodostumissa kuten Salpausselät.
vesihuolto

Suomessa

perustuukin

pääosin

näiden

alueiden

Julkinen
pohjavesien

hyödyntämiseen. Yleensä näiltä alueilta saatavan pohjaveden laatu on hyvä ja se
täyttää juoma- ja talousvedelle asetetut vaatimukset.

Myös kalliopohjavesi on

useimmiten hyvälaatuista, vaikka yleensä hitaan virtauksen johdosta sen happamuus
vähenee ja suolojen määrä lisääntyy maaperän pohjaveteen verrattuna. Kallioperäisen
pohjaveden laatuongelmat johtuvat pääasiassa kallioperästä, koska sen mineraaleista
voi liueta haitallisia määriä alkuaineita, kuten radonia, uraania tai arseenia. (GTK
2013.)
Pohjavesialueiden kartoitusta on tehty järjestelmällisesti jo 1970-luvulta lähtien.
Kartoitusten tavoitteena on ollut pohjavesialueiden sijaintien ja hydrogeologisten
olosuhteiden

määrittäminen

sekä

pohjaveden

laadun

ja

käyttökelpoisuuden

selvittäminen. Kartoitusten perusteella pohjavesialueille on laadittu luokitusohjeet,
joissa on otettu myös huomioon vedenhankinnan yleiset tavoitteet ja pohjaveden
suojelutarve.
yhdyskunnille,

Pohjavesien

luokitusohjeilla

helpottamaan

ja

pyritään

täsmentämään

turvaamaan

maankäytön

vedensaanti

suunnittelua

ja

pohjavesialueiden valvontaa ja täten turvaamaan pohjaveden laatu, sekä kehittämään
haja-asutusalueiden vedenhankintaa. (Ylönen & Tyrväinen 2008.)
Käyttökelpoisuutensa ja suojelutarpeensa mukaan pohjavesialueet luokitellaan
kolmeen pääluokkaan, jotka näkyvät taulukossa 1 (Britschgi ym. 1996):
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TAULUKKO 1. Pohjavesialueiden luokat.
Luokka I: Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue
Alueen pohjavettä käytetään tai tullaan käyttämään 20 - 30 vuoden kuluessa tai
muutoin tarvitaan esim. kriisiajan vedenhankintaa varten liittyjämäärältään vähintään
10 asuinhuoneiston vesilaitoksessa tai hyvää raakavettä vaativassa teollisuudessa.
Vesilaki asettaa alueelle tiukat suojeluvaatimukset ja tarvittavat suojelutoimenpiteet
määritetään tapauskohtaisesti.

Luokka II: Vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue
Alue soveltuu yhteisvedenhankintaan, mutta sille ei ole toistaiseksi osoitettavissa
käyttöä yhdyskuntien, haja-asutuksen tai muussa vedenhankinnassa. Se rinnastetaan
vesilaissa vedenhankintaan tärkeään alueeseen.

Luokka III: Muu pohjavesialue
Alue, jonka hyödyntämiskelpoisuuden arviointi vaatii lisätutkimuksia vedensaannin
edellytysten, veden laadun tai likaantumis- tai muuttumisuhan selvittämiseksi. Vesilain
mukaisia säännöksiä ja välillisesti myös muita pohjaveden suojelua koskevia
säännöksiä noudatetaan alueella.

Pohjavesialueiden luokitus tarkentuu tutkimusten myötä: I-luokkaan siirtyvät ne
vedenhankintaan soveltuvat II-luokan alueet, jotka otetaan vedenhankintakäyttöön.
Muiden pohjavesialueiden (Luokka III) luokitus muuttuu, kun niiden soveltuvuus
selvitetään. Ne siirtyvät joko I- tai II-luokkaan käyttötarpeen mukaan, tai poistetaan
luokituksesta

kokonaan,

jos

alue

todetaan

tutkimuksissa

soveltumattomaksi

vedenhankintaan. Suomessa on kartoitettu ja luokiteltu noin 6020 pohjavesialuetta
yhteispinta-alaltaan 13 300 km2, joista yli puolet on vedenhankintaa varten tärkeitä ja
vedenhankintaan soveltuvia alueita. (Ympäristö.fi 2013.)

2.3 Pohjaveden tila

Kaikissa pohjavesimuodostumissa on vesipuitedirektiivin mukaan tavoitteena
saavuttaa vesien hyvä tila vuoteen 2015 mennessä. Pohjaveden hyvä määrällinen ja
kemiallinen tila on edellytyksenä pohjavesimuodostuman hyvälle tilalle. Jos
pohjavesimuodostuma ei ole hyvässä tilassa, on tavoitteena vähentää pohjaveden
pilaantumista

ehkäisemällä

tai

rajoittamalla

pilaantuvien

aineiden

päästöjä
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pohjaveteen. Pohjavesi on joko hyvässä tai huonossa tilassa. Suomessa pohjaveden
tila arvioidaan vain I- ja II-luokan pohjavesialuilta, joilta on otettu vedenottomäärä-,
vedenlaatu- sekä mahdollisesti pohjaveden pinnankorkeustietoja. (Petäjä-Ronkainen
ym. 2010.)

2.3.1 Kemiallinen tila

Kemiallisen

tilan

luokitellaan

olevan

hyvä,

jos

pohjavedelle

asetettujen

ympäristönlaatunormien haitallisten aineiden keskimääräiset pitoisuudet eivät ylity
(Liite 1). Jos pohjaveden haitta-ainepitoisuudet ovat ylittäneet laatunormin yhdessä tai
useammassa havaintopisteessä, voidaan kemiallinen tila edelleen katsoa hyväksi, jos
haitta-ainepitoisuudet

eivät

ole

aiheuttaneet

merkittävää

ympäristöriskiä

tai

heikentäneet merkittävästi pohjavesimuodostuman soveltuvuutta vedenhankintaan.
Pilaavien aineiden pitoisuuksien ei tule ilmaista suolaisen veden tai muiden
haittatekijöiden pääsyä pohjaveteen eikä ne saa myöskään aiheuttaa pohjaveteen
yhteydessä olevien pintavesien kemiallisen tai ekologisen tilan huonontumista. Haittaa
ei saa myöskään aiheutua pohjavedestä suoraan riippuvaisille maaekosysteemeille.
(Petäjä-Ronkainen ym. 2010.)
Pohjaveden kemiallista tilaa arvioidaan usean muuttujan perusteella, joilla pyritään
saamaan

kokonaiskuva

kemiallisesta

tilasta

sekä

havaitsemaan

mahdolliset

ihmistoiminnan aiheuttavat muutokset. Arviointi tulee perustua analyysituloksiin,
joissa selvitetään erilaisia epäorgaanisia ja orgaanisia vedenlaatuun vaikuttavia
tekijöitä,

joille

on

annettu

pohjavesidirektiivin laatunormi.

ympäristönlaatunormin

antama

raja-arvo

tai

Epäorgaanisten aineiden osalta tulee niiden

vaikutusta verrata pohjavesialueella tyypillisesti esiintyvään taustapitoisuuteen, koska
näitä aineita voi silloin esiintyä pohjavedessä luonnostaan. Jäännösarvon ollessa
suurempi kuin ympäristönormi, luokitellaan pohjaveden laadun heikentyneen
havaintopaikalla.

Orgaanisten

aineiden

osalta

niitä

laatunormeihin ja raja-arvoihin. (Petäjä-Ronkainen ym. 2010.)

verrataan

asetettuihin
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2.3.2 Määrällinen tila

Pohjaveden

määrällisen

tilan

katsotaan

olevan

hyvä,

kun

pohjavesialueen

pohjavedenkorkeus säilyy sellaisena, ettei käytettävissä olevien pohjavesivarojen
pitkän ajan keskimääräinen vuotuinen vedenotto ylity. Vedenotto tai muu
ihmistoiminta ei saa aiheuttaa pysyvää pohjavedenpinnan laskua pohjavesialueella.
Vedenoton ei tule myöskään aiheuttaa sellaisia ihmistoiminnoista johtuvia muutoksia,
joiden seurauksena pohjavedestä riippuvaisille maaekosysteemeille tai pohjaveteen
yhteydessä oleville pintavesille aiheutuisi oleellista haittaa. (Petäjä-Ronkainen ym.
2010.) Arvio pohjavesialueella muodostuvasta pohjaveden määrästä lasketaan pintaalan, imeytyskertoimen ja sadannan perusteella (Ylönen & Tyrväinen 2008).
Vuodenaikojen luonnolliset pohjavedenpinnan muutokset tulee huomioida määrällisen
tilan arvioinnissa.

2.3.3 Pohjaveden tilan seuranta

Sekä pohjaveden määrällistä että kemiallista tilaa seurataan, tarkkaillaan ja selvitetään
erilaisten seurantaohjelmien tai hankkeiden avulla tai lupavelvoitteiden vaatimana.
Perusseurantaa pohjaveden määrällisestä ja kemiallisesta tilasta on tehty vuodesta
1975

lähtien

ympäristöhallinnon

pohjavesialueilla.

Nykyisin

on

laadittu

vesienhuoltolain edellyttämiä seurantaohjelmia, esimerkiksi Etelä-Savossa vuonna
2006, jotka käsittävät määrällisen tilan perusseurannan sekä kemiallisen tilan perus- ja
toiminnallisen seurannan. Pohjavesiseuranta perustuu pitkälti jo aiemmin käytössä
olleeseen

kansalliseen

toiminnanharjoittajien

perusseurantaan
pitämään

sekä

seurantaan.

lainsäädännön
Vedenottamoiden

velvoittamaan
lupaehtojen

edellyttämillä tarkkailuohjelmilla seurataan pohjaveden määrällistä, sekä joillain
alueilla myös kemiallista, tilaa vedenhankintakäytössä olevilla pohjavesialueilla.
Vesihuoltolaitoksen on tarkkailtava raakaveden kemiallista laatua vesihuoltolain
(Vesihuoltolaki 9.2.2001/119) mukaan. (Petäjä-Ronkainen ym. 2010.)
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2.4 Pohjavesialueille riskiä aiheuttavat toiminnot

Alueilla, joilla on yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta laadukkaimmat ja
runsaimmat pohjavesivarat, on yleensä myös paljon ihmistoimintaa, koska näiden
alueiden maaperämuodostumat tarjoavat hyvää rakennusmateriaalia ja hyvän
rakennuspohjan.

Nämä toiminnot aiheuttavat riskejä, jotka voivat muuttaa

pohjaveden määrää ja laatua. Riskitoimintoja on useita erilaisia. (Petäjä-Ronkainen
ym. 2010.)

2.4.1 Asutus

Asutuksesta tulevat pohjavettä vaarantavat riskitoiminnot liittyvät yleensä jätevesi- ja
öljypäästöihin. Mahdollisia muita asutuksen ja maankäytön riskitoimintoja ovat mm.
kaatopaikat, erilaiset vapaa-ajan alueet ja rakennusalueet. (Petäjä-Ronkainen ym.
2010.)
Pohjaveteen kulkeutunut jätevesi on yleisin asutuksen aiheuttama riski pohjavedelle.
Sekä yksityisten kiinteistöjen jätevesien imeytys maaperään että vesihuoltolaitosten
toiminta voivat heikentää pohjavedenlaatua. Jätevesissä olevat lika-aineet ovat
pääosin biologisesti hajoavia orgaanisia aineita ja ravinteita. Jätevesipäästö tai -vuoto
voi aiheuttaa haitallisten mikro-organismien pääsyn pohjaveteen. Päästö ilmenee usein
pohjaveden laadun muuttumisena, kun nitraatti-, fosfaatti- ja kloridipitoisuudet sekä
sähkönjohtavuus ja kokonaissuolapitoisuus ovat nousseet. (Lindsberg 2012.)
Haja-asutusalueella jätevesiä käsitellään usein johtamalla ne saostuskaivojen kautta
maaperään tai avo-ojaan, jos kiinteistöt eivät ole liitetty viemäriverkostoon. Toisaalta
myös huonokuntoiset viemäriverkostot ovat ongelmallisia, kun putkivauriot,
liikennekuormitukset, putkien liitosviat ja korroosio putkistossa voivat aiheuttaa
vuotoja. Myös erilaiset häiriötilanteet, esimerkiksi ylivuototilanne jäteveden
pumppaamolla, voivat aiheuttaa pohjaveden laadun pilaantumista. (Lindsberg 2012.)
Vanhat, pääosin 1960- ja -70-luvuilla asennetut lämmitysöljysäiliöt aiheuttavat myös
riskejä. Näitä on arvioitu olevan vedenhankintaa varten tärkeillä alueilla jopa
kymmeniätuhansia kappaleita. (Petäjä-Ronkainen ym. 2010.) Öljyvahinkoja voi
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tapahtua

huonokuntoisten

öljysäiliöiden

ja

putkistojen

vuodon,

kuljetusonnettomuuksien, ylitäytön tai tankkaushäiriöiden takia, jolloin öljy pääsee
imeytymään maaperään ja kulkeutumaan pohjaveteen.

Pohjaveteen päässyt öljy

hajoaa hitaasti, ja voi siten säilyä pohjavedessä jopa vuosikymmeniä heikentäen sen
laatua. (Lindsberg 2012.)
Öljysäiliöitä tulee tarkastaa viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti, jotta
öljysäiliöiden kunto tiedetään ja vältytään öljyvahingoilta. Tärkeällä pohjavesialueella
sijaitsevat

maanalaiset

öljysäiliöt

on

tarkastettava

määräajoin

kauppa-

ja

teollisuusministeriön päätöksen 1983/833 mukaan. Pohjaveden pilaantumisvaaraa
voidaan vähentää sijoittamalla öljylämmitteisten talojen öljysäiliöt maan päälle
sisätiloihin ja rakentamalla teknisiä suojarakenteita, jotka öljyvuodon sattuessa estävät
öljyn imeytymisen maaperään. (Lindsberg 2012.)
Kaatopaikoilla maaperän läpi imeytyneet suotovedet voivat heikentää pohjaveden
laatua nostaen pohjaveden typpi- ja kloridipitoisuutta, sähkönjohtokykyä ja orgaanisen
hiilen kokonaispitoisuutta. Suoto- ja hulevesien haitta-ainepitoisuudet voivat olla
korkeammat kuin tavallisissa jätevesissä. (Petäjä-Ronkainen ym. 2010.) Vanhoille
yhdyskuntien kaatopaikoille on sijoitettu kiinteän kotitalousjätteen lisäksi teollisuuden
kiinteitä jätteitä, jätemaita sekä lietteitä, joista osa voidaan luokitella ongelmajätteeksi.
Ne voivat sisältää useita erityishaitta-aineita kuten haihtuvia halogeenihiilivetyjä ja
raskasmetalleja. (Gustafsson ym. 2006.)
Vapaa-ajan alueet, joiden toiminnoissa käytetään ja varastoidaan polttoaineita, öljyjä,
torjunta-aineita ja lannoitteita, voivat vaarantaa pohjavesialueita. Tällaisia ovat
esimerkiksi moottoriurheilu- ja ampumaradat sekä golf- ja urheilukentät, joissa myös
kastelu aiheuttaa lisäriskiä suoto- ja hulevesien kautta, jos maaperä läpäisee hyvin
vettä ja kastelu on runsasta. Tällöin typpi- ja torjunta-aineet voivat kulkeutua
pohjaveteen. Myös suuret yleisötapahtumat voivat aiheuttaa riskejä runsaan liikenteen,
viemäröinnin ja jätehuollon osalta. (Lindsberg 2012 ja Petäjä-Ronkainen 2010.)

2.4.2 Teollisuus ja yritystoiminta sekä pilaantuneet maat

Teollisuus ja yritystoiminta olivat yleisimpiä pohjaveden pilaantumisen aiheuttajia
vuosina 1976–2000, mm. 18 tapauksessa vedenottamo on jouduttu sulkemaan
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lopullisesti. Polttonesteen jakelutoiminnasta johtuneita pilaantumistapauksia oli
kolmannes. (Molarius & Poussa 2001.) Puun kyllästämöt, teollisuuden öljyvuodot,
metalli- ja kemianteollisuus ja pesulat tulivat seuraavina. Nykykäytännön mukaisesti
tällaiset pohjaveden pilaantumisen kannalta riskialttiit teollisuus- ja yritystoiminnat
pyritään sijoittamaan pohjavesialueen ulkopuolelle ympäristölupien ja maankäytön
suunnittelun avulla. (Gustafsson ym. 2006.)
Pilaantumistapaukset ovat tavallisesti seurausta viemäreiden ja säiliöiden vuodoista,
jätevesien väärästä tai puutteellisesta käsittelystä, tai kemikaalien käsittelyalueiden
puutteellisesta suojauksesta. Myös varastoinnissa ja kuljetuksessa voi olla puutteita.
Onnettomuuksien ja huolimattoman käsittelyn myötä kemikaaleja, jäteöljyjä,
moottoriöljyjä, liuottimia ja puutavaran käsittelyaineita ym. aineita voi päästä
pohjaveteen. (Gustafsson ym. 2006.)
Saastuneiden maa-alueiden selvitys- ja kunnostusprojekti (SAMASE) käynnistyi
1980-luvun lopulla ja sen kartoituksia on täydennetty 2000-luvulla. Sen mukaan
Suomen pohjavesialueilla on noin 4000 pilaantuneeksi epäiltyä maa-aluetta, joilla
tulisi tehdä tarkempia tutkimuksia maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuuden
selvittämiseksi. (Gustafsson ym. 2006.) Tiedot tutkituista, mahdollisesti pilaantuneista
ja kunnostetuista maa-alueista on kerätty Maaperän tilan tietojärjestelmään (MATTI),
jossa alueet luokitellaan neljään luokkaan käytettävissä olevien tietojen ja tehtyjen
toimien perusteella kuten taulukossa 2 on esitetty (Lindsberg 2012):
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TAULUKKO 2. Pilaantuneiden maa-alueiden luokittelu.

Pilaantuneiden maa-alueiden luokittelu
Toimiva kohde:

Alueet, joilla käsitellään tai varastoidaan ympäristölle haitallisia aineita.
Maaperän tila on selvitettävä toiminnan loppuessa tai muuttuessa.

Selvitystarve:

Alueet, joilla viranomaisten tietojen perusteella on ollut toimintaa, jossa on
käsitelty ympäristölle haitallisia aineita, ja joita on voinut joutua
maaperään.

Riski

on

otettava

huomioon

maankäytössä,

alueelle

rakennettaessa ja sitä myytäessä tai vuokratessa, vaikka haitallisia aineita ei
olisikaan päässyt maaperään.

Arvioitava

tai Maaperään päässyt aine tai jäte on huonontanut maaperän laatua ja se voi

puhdistettava

vaarantaa ympäristön tilaa ja ihmisten terveyttä. Alueen puhdistustarve on

alue:

arvioitava ja tarvittaessa toteuttaa puhdistus. Ennen näitä toimia alueen
käytöllä voi olla jotain rajoituksia.

Ei

Alue, joka on joko puhdistettu viranomaisten tavoitteiden mukaisesti tai

puhdistustarvetta

tutkimusten perusteella todistettu pilaantumattomaksi.

:

2.4.3 Liikenne

Teiden ja rautateiden rakentaminen ja kunnossapito sekä liikenne aiheuttavat riskin
pohjaveden laadulle, koska Suomen tiestö ja rautatiet on suurelta osin rakennettu
harjuille

ja

reunamuodostumille,

jotka

ovat

pääasiallisia

pohjaveden

muodostumisalueita. Näiden vedenhankinnan kannalta merkittävien pohjavesialueiden
pilaantumisriskiä aiheuttavat onnettomuustapaukset, teiden suolaukset, vaarallisten
aineiden kuljetukset sekä erilaiset varikkotoiminnat. Tie- ja rata-alueiden varsilla
aiemmin käytetyt rikkakasvien- ja vesakontorjuntaan käytetyt torjunta-aineet voivat
myös kulkeutua pohjaveteen. (Lindsberg 2012.)
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Päätiestön liukkaudentorjuntaan käytetään talvella suolaa, pääasiassa natrium- ja
kalsiumkloridia, joka on pohjavesien kannalta merkittävä riskitekijä. Pohjaveteen voi
liueta raskasmetalleja ja
orgaanisten

aineiden

kemikaalijäämiä

käytöstä

aiheutuu

liukkaudentorjunta-aineista.
veden

happikatoa.

Lisäksi

Vaihtoehtoisia

liukkaudentorjunta-aineita on pyritty löytämään, mutta muuten hyvin soveltuvan
kaliumformiaatin rajoitteena on sen korkea hinta verrattuna natriumkloridiin.
(Lindsberg 2012.)
Rakentamalla

teille

suojauksia

siten,

että

ne

pidättävät

kemikaaleja

ja

liukkaudenestossa käytettävää kloridia, voidaan pohjaveteen kohdistuvaa riskiä
vähentää. Myös luiskasuojauksia, joiden tavoitteena on ohjata hulevesi pois
pohjaveden muodostumisalueelta ja pidättää haitta-aineita, on pyritty rakentamaan.
Myös tiesuolauksen vuotuista käyttöä on pyritty vähentämään 1990-luvulta alkaen
koko maassa. (Lindsberg 2012.)
Lentokentillä ja -asemilla käytettävät lentokoneiden jäänpoisto- ja jäänestoaineet ja
liukkaudentorjunta-aineet

voivat aiheuttaa pohjaveden pilaantumista aineiden

hajoamisen yhteydestä johtuvan hapenkulutuksen muodossa.

Lentoasemilla on

käytössä ureaa, kaliumasetaattia ja kaliumformiaattia sekä jäänestoon käytettäviä
propyleeniglykolipohjaisia nesteitä. (Petäjä-Ronkainen ym. 2010.)

2.4.4 Maa-ainesten otto

Maa-ainesten otossa pohjavettä uhkaavat ottotoiminnan lisäksi sen oheistoiminnot.
Laajan maa-ainesoton seurauksena pohjaveden laatu voi huonontua, koska
luonnontilainen maakerros poistetaan pohjavesialueen päältä. (Lindsberg 2012.) Tämä
lisää riskiä pohjaveden mikrobiologisen laadun heikentymiseen, koska pintakerros
toimii puskurina haitallisia aineita vastaan. Poistamalla tämä kerros muutetaan
pohjaveden muodostumisolosuhteita, jonka muutokset ovat havaittavissa suotautuvan
veden laadussa ja määrässä. Tämä on erityisen haitallista silloin, kun maa-ainesta
otetaan läheltä pohjavedenpintaa tai sen alapuolelta, koska pohjavettä suojaavan
maakerroksen paksuus vähenee. (Petäjä-Ronkainen ym. 2010.)
Pohjaveden muodostuminen lisääntyy soranottoalueilla, kun luonnonmukainen
kasvillisuus ja pintakerros poistetaan ja sadannasta imeytyy maaperään enemmän
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vettä, jolloin pohjavedenpinta nousee. Tällöin pohjaveden suojaavan maakerroksen
paksuus pienenee, joka lisää pohjaveden pilaantumisriskiä (Alapassi ym. 2001).
Pohjaveden määrää lisää myös soranottoalueille kasaantuneiden lumien sulaminen.
Kun luonnontilaisilla sora- ja hiekka-alueilla sadannasta suotautuu pohjavedeksi noin
30 - 60 prosenttia, kasvillisuuden ja maakerroksen poiston jälkeen haihdunta pienenee
merkittävästi ja sadannasta suotautuneen pohjaveden osuus kasvaa 60 - 70 prosenttiin.
(SYKE 2010.)
Kalliolouhinnan vaikutukset pohjaveteen ehyillä kallioalueilla ovat epätodennäköisiä,
sillä pintavedet eivät imeydy pohjavesiin eikä niitä juuri muodostu.

Ruhjeisen

kallioperän louhinnan pitkäaikaisvaikutuksia ei ole Suomessa tutkittu. (SYKE 2010.)
Ympäristöministeriön
ympäristövaikutukset”

julkaisun
(Aatos

”Luonnonkivituotannon
2003)

mukaan

elinkaaren
tutkituilla

aikaiset
kahdella

luonnonkivilouhimolla vaikutukset pohjaveteen olivat vähäiset. Otanta tutkimuksessa
oli kuitenkin kapea. Vaikutukset pohjaveden pinnan alapuolisen oton yhteydessä ovat
todennäköisesti suuremmat. Tämän laajuuteen vaikuttavat kallion ominaisuudet, kuten
kalliokerroksen vedenjohtavuus eli ruhjeiden koko, määrä, järjestäytyminen ja
jatkuvuus, sekä kiviaineksen koostumus, ja veden virtaaman suuruus. (SYKE 2010.)

KUVA 2. Maa-ainesottoon sisältyy monia epäsuoria vaikutuksia alueella
toimivien koneiden vuoksi (Janakkala kunta 2013).

15

Kuten kuvasta 2 voidaan myös nähdä, ovat maa-ainesten ottamistoimintaan sisältyviä
epäsuoria vaikutuksia pääosin poltto- ja voiteluaineiden käsittelyyn ja varastointiin
liittyvät vuoto- ja vahinkoriskit, työkoneiden öljyvuodot, sekä kulkuteiden ja toimintaalueiden pölynsidontasuolaus. Myös huonosti suunnitellut ja hoidetut murskaus- ja
seulontalaitokset, öljysora- ja asfalttiasemat sekä pesulaitokset lisäävät pohjaveden
pilaantumisriskiä. Lisäksi jälkihoitamattomat alueet, roskaantuminen ja jätteiden
luvaton tuonti ja dumppaus maa-ainesten ottoalueille ovat yleisiä ongelmia
pohjavesialueilla. Jätteiden säilyttäminen sorakuopissa tai kuoppien täyttäminen
jätemaalla voi aiheuttaa orgaanisen aineksen ja nitraatin lisääntymistä, hapettomuutta,
pohjaveden samentumista ja bakteerien esiintymistä. Nämä vaikutukset voivat näkyä
vasta usean vuoden kuluttua. (Lindsberg 2012.)
Maa-aineslain mukaisilla maa-ainesten ottoluvilla ja ympäristönsuojelulain mukaisilla
ympäristöluvilla pyritään suojelemaan pohjavesialueita maa-ainesoton riskitekijöiltä
mm. maa-ainesoton rajoitusten ja säännöllisen pohjaveden pinnankorkeuden ja laadun
seurannan avulla.

2.4.5 Maatalous

Peltoviljelyn

vaikutukset

pohjaveteen

riippuvat

suuresti

pohjavesialueen

hydrogeologisista olosuhteista. Lannoitteiden ja torjunta-aineiden käyttö aiheuttaa
pohjavedelle mahdollisen riskin. (Petäjä-Ronkainen ym. 2010.) Lannoituksen
vaikutukset havaitaan nitraattipitoisuuden kohoamisena, koska typen määrä on korkea
kaikissa peltojen lannoitukseen käytetyissä ravinteissa. Muita merkittäviä haittaaineita ovat torjunta-aineet, joita käytetään mm. rikkakasvien ja tuhohyönteisten
torjuntaan, patogeeniset mikro-organismit, raskasmetallit ja nopeasti hajoava
orgaaninen aines. (Lindsberg 2012.)
Myös kotieläintalous on riski pohjaveden laadulle lähinnä lannan ja säiliörehun
puristenesteen muodossa. Lanta- ja virtsasäiliöt, lietelanta- ja tuorerehusäiliöt ovat
pitkäaikaisen pilaantumisriskin aiheuttavia tekijöitä.

Nitraattiasetuksen mukaan

lannan ja virtsan varastointitilojen tulee olla riittävän suuret. Varastojen tulee olla
vesitiiviitä ja rakenteiden sellaisia, että tyhjennysten ja lannan siirron yhteydessä
vuotoja ei pääse tapahtumaan. (Lindsberg 2012.)
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Maatalouden lannoitteiden ja torjunta-aineiden käyttö on selkeästi vähentynyt
viimeisten

vuosikymmenten

aikana.

Peltoviljelyä

ohjataan

pääasiassa

EU:n

tukijärjestelmään sisältyvillä ehdoilla sekä maatalouden ympäristötuen ehdoilla, jos
viljelijä on ympäristötukea hakenut ja siihen sitoutunut. (Lindsberg 2012.)

2.4.6 Metsätalous

Ojitukset, hakkuut ja maan muokkaus vaikuttavat metsätalouden toimenpiteistä
selvimmin pohjavesialueen hydrogeologiaan, vaikkakin pohjavesialueilla ei nykyisin
yleensä tehdä ojituksia, kunnostusojituksia tai lannoituksia (Lindsberg 2012).
Pohjaveden pinta voi alentua, veden virtaus nopeutua ja alueen hydrauliset
ominaisuudet muuttua ojituksen takia. Valumavesien määrä lisääntyy hakkuiden ja
maanmuokkauksen aiheuttamien sadeveden imeytymisen ja haihdunnan muutosten
takia, joka aiheuttaa pohjaveden pinnankorkeuden vaihteluita sekä mahdollisesti
metallien ja ravinteiden huuhtoutumista pohjaveteen. Metsähakkuiden on havaittu
aiheuttavan lievää pohjaveden nitraattipitoisuuden kohoamista. (Gustafsson ym.
2006.) Myös metsätöissä käytettävien koneiden mahdolliset öljyvuodot voivat
vaarantaa pohjavettä.
Metsäsertifiointiin sitoutuneita metsänomistajia ja toimijoita koskevat kriteerit, joiden
mukaan

I-luokan pohjavesialueilla ei käytetä

lannoitteita,

I-

ja

II-luokan

pohjavesialueilla ei käytetä kemiallisia torjunta-aineita, kunnostusojituksia tehdään
vain alueilla, joilla ojitus on selvästi lisännyt puuston kasvua, sekä kiinnitetään
erityistä

huomioita

työkoneiden

öljyvahinkojen

torjuntaan

pohjavesialueilla.

(Lindsberg 2012.)

2.4.7 Muuntajat

Sähkömuuntajien muuntajaöljy aiheuttaa riskin pohjavedelle. Muuntajan vioittuminen
esimerkiksi salamaniskun voimasta voi aiheuttaa äkillisiä öljyvuotoja, mutta tällaisissa
tapauksissa tieto vioittumisesta saadaan nopeasti sähköverkon suojauksen kautta.
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Rankentamalla muuntamoihin suoja-altaat voidaan välttyä pohjavesivahingoilta, jos
vuoto tapahtuu. (Lindsberg 2012.)

2.4.8 Maalämpöjärjestelmät

Maalämpöjärjestelmät voivat aiheuttaa riskin pohjaveden pilaantumiselle, vaikkakin
se on vähäinen huolellisesti suunnitellulla, rakennetulla ja käytetyllä lämpökaivolla.
Vaikutukset rajoittuvat useimmiten lämpökaivon lähialueelle ja mahdollisesti
lähimpiin porakaivoihin. Huolimattoman asennuksen takia pohjaveteen voi kuitenkin
joutua merkittäviä määriä lämmönsiirtoaineita. (Lindsberg 2012.) Yleisimmin
käytettävä lämmönsiirtoaine on etanolin ja veden sekoitus, joka on suhteellisen
vaaraton ja helposti käsiteltävä aine. Pohjavesiystävällistä lämmönsiirtoainetta ei
kuitenkaan ole ja päästessään pohjaveteen niiden vaikutuksia on vaikea arvioida.
Muita lämmönsiirtoon käytettäviä aineita ovat muut alkoholit, kuten metanoli,
etyleeniglykoli tai propyleeniglykoli, suolat kuten kloridit, kaliumkarbonaatti- ja
formiaatti sekä trimetyyliglysiini. (Korhonen 2011.)
Lisäksi riskejä voi aiheuttaa puutteellisesti tiivistettyjen kaivorakenteiden takia
pohjaveteen

suoraan

valuvia

pintavesiä

(Lindsberg

2012).

Pohjaveden

virtausolosuhteet voivat muuttua lämpökaivojen porauksessa ja tämä voi vaikuttaa
pohjaveden määrään. Kallioperän raoissa olevalle pohjavedelle voi avautua uusia
kulkureittejä, mikä voi aiheuttaa muutoksia veden antoisuudessa ja saattaa jopa
kuivattaa lähikaivoja. Toisaalta lämpökaivon poraus voi myös parantaa pohjaveden
antoisuutta samasta syystä. (Juvonen 2009.) Poraus voi myös aiheuttaa lyhytaikaista
pohjaveden sameutumista tai pohjavesikerrosten sekoittumista keskenään (Lindsberg
2012).
Lämpökaivon

poraaminen

maalämmön

hyödyntämistä

varten

on

nykyisin

luvanvaraista maankäyttö- ja rakennusasetuksen 1.5.2011 voimaan tulleen muutoksen
mukaan. Maaperään tai vesistöön sijoitettavan lämmönkeruuputkiston asennus on
myös

luvanvaraista.

Lupa

vaaditaan,

kun

maalämpöä

halutaan

käyttää

lisälämmityslähteenä, vaihdetaan lämmitysjärjestelmää tai uusitaan se maalämpöä
hyödyntäväksi. (Lindsberg 2012.)
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2.4.9 Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutoksen vaikusta ympäristöön ja luontoon pidetään merkittävimpänä
tulevaisuuden haasteena. Se voi myös osaltaan vaikuttaa paikallisesti pohjaveden
laatuun, vaikka sen ennustaminen onkin epävarmaa. Lämpötilan ja sadannan
muutoksista ei ole yksimielisiä malleja, joten muutosta kuvaavista malleista ei pysty
tekemään suoria johtopäätöksiä.

Suuntaa-antavien arvioiden mukaan kesien

kuivuminen ja piteneminen alentaa pienten pohjavesimuodostumien pohjavesipintoja.
Toisaalta talvikuukausina ja loppusyksyllä voi pohjavettä muodostua runsaasti
sademäärien lisääntyessä.
pienemmäksi,

koska

kuivakausien

sekä

pohjavesimuodostumien

Suurissa pohjavesimuodostumissa vaikutus voi jäädä

vuodenaikaisrytmi
pitkien

kuivien

pohjavedenpinnat

vaikuttaa

vähemmän.

kesien
kuitenkin

Ylivuotisten

seurauksena
ehtivät

laskea.

suurien
Osa

ilmastomalleista ennakoi kesäsateiden vähenemistä Suomessa, toisaalta osa lisäystä.
Ilmastonmuutoksen vaikutusta pohjavesialueisiin on tutkittu paljon vähemmän kuin
sen vaikutusta pintavesiin. (Isomäki ym. 2007.)
Myös mahdollisesti lisääntyvät ja voimistuvat myrskyt, rankkasateet ja tulvat voivat
aiheuttaa pohjaveden pilaantumista. Tällaiset poikkeukselliset sääolosuhteet voivat
aiheuttaa laajoja sähkökatkoksia, jotka voivat vaikuttaa vedenottoon pohjavesialueilla.
Vedenottamoiden tulisi varautua sähkökatkoihin niin, ettei vedenottotoiminta
häiriinny. Toisaalta rankkasateet ja tulvat saattavat aiheuttaa riskiä pohjaveden
laadulle, jos tulvivat vedet kuljettavat haitallisia aineita pohjaveteen. Haavoittuvimmat
kohteet

sään

Vedenottamoihin,

ääri-ilmiöihin

varautuessa

jätevedenpuhdistamoihin

löytyvät
ja

vesi-

kuntien
ja

vesihuollosta.

viemäriverkoston

pumppaamoihin kohdistuu sekä sähkökatkojen että tulvavesien aiheuttamia riskejä.
(Savikko 2012.)
Pohjavesien pintojen aleneminen voi aiheuttaa myös ongelmia veden laadulle sen
riittävyyden lisäksi. Tällöin pohjaveden käsittelyn tarve voi kasvaa. Rauta ja
mangaanipitoisuudet voivat kasvaa, sekä toisaalta myös suolaantuneisuus, kun
rannikon pohjavedet laskevat merenpinnan tasoon nähden riittävän alas. (Isomäki ym.
2007.)
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2.5 Pohjaveden suojelun lainsäädäntö

Tässä luvussa 2.5 käsitellään pohjaveden suojelusuunnitelmia ja pohjaveden suojelua
koskevaa lainsäädäntöä. Tämä luku on koottu Elina Lindsbergin ”Joroisten
Tervaruukinsalon pohjavesien suojelusuunnitelman” liitteestä 9 (Lindsberg 2012).

2.5.1 Suojelusuunnitelmia koskeva lainsäädäntö

Vesipuitedirektiivin artiklan 5 ja liitteen II mukaan kaikilla pohjavesimuodostumilla
on tehtävä ominaispiirteiden alkutarkastelu. Tämä on Suomessa tehty käytännössä jo
vuonna 1996 valmistuneessa pohjavesialueiden kartoitus- ja luokitushankkeessa,
johon joudutaan tekemään vain pieniä muutoksia ja päivityksiä.
Pohjavesialueilla, joissa mahdollisesti pohjaveden määrällinen ja laadullinen tila ei ole
hyvä, tehdään vesipuitedirektiivin liitteen II mukaan ominaispiirteiden lisätarkastelu
sekä arvio ihmisen toiminnan vaikutuksista. Näille alueille tulee artiklan 11 mukaan
laatia tarvittavat toimenpidesuositukset, joilla saavutetaan ja varmistetaan pohjaveden
hyvä

ekologinen

tila.

Lisätarkastelu

käsittää

täydentäviä

maaperä-

ja

pohjavesitutkimuksia, joita tehdään tarpeen mukaan. Eri tutkimuksia on lueteltu
liitteen II kohdassa 2.2 ja ihmisen toimintoja, joiden vaikutuksia olisi syytä selvittää,
on listattu liitteen II kohdassa 2.3. Ne koskevat pohjavedenottoa sekä mahdollisia
riskejä ja päästöjä pohjaveteen.
Valvontaohje nro 65 23.10.1991 on laadittu vesi- ja ympäristöhallituksen toimesta
pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseksi. Suojelusuunnitelmien laadinta
on perustunut pääosin tähän valvontaohjeeseen, jonka voimassaolo päättyi
23.10.1996. Suomen ympäristökeskus on laatinut vuonna 2007 taustaselvityksen
ympäristöministeriölle, joka antaa uudet ohjeet suojelusuunnitelmien laatimiseksi.
Sekä

direktiivissä

että

valvontaohjeessa

edellytetään

toimenpidesuosituksia.

Vesipuitedirektiivi edellyttää ne kuitenkin sisällytettävän vesienhoitosuunnitelmaan.
Vesienhoitosuunnitelmat

ja

niiden

sisältämät

toimenpideohjelmat

ovat

suojelusuunnitelmaa yleispiirteisempiä. Suojelusuunnitelmassa toimenpidesuositukset
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ovat yksityiskohtaisia ja osa

suunnitelmaa.

Valtioneuvosto on hyväksynyt

vesienhoitosuunnitelmat 10.12.2009.

2.5.2 Pohjaveden suojelua koskeva lainsäädäntö

Pohjavesien suojelu perustuu pääasiassa ympäristönsuojelulakiin (86/2000) ja asetukseen (169/2000) sekä vesilakiin (587/2011). Hallitus antoi esityksen uudeksi
ympäristönsuojelulaiksi 19.12.2013. Esitys toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita
ympäristönsuojelun tehostamisesta niin ympäristön tilan ja kansalaisten hyvinvoinnin
kuin yritystenkin kannalta, jonka on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian sen
hyväksynnästä,

mikä

voi

arviolta

tapahtua

touko-kesäkuussa

2014

(Ympäristöministeriö, 2013). Pohjaveden suojeluun liittyviä säännöksiä on myös mm.
maa-aineslaissa

(555/1981),

maankäyttö-

ja

rakennuslaissa

(132/1999),

terveydensuojelulaissa (763/1994), jätelaissa (646/2011), vaarallisten kemikaalien ja
räjähteiden turvallisuudesta annetussa laissa (ns. kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005)
sekä öljyvahinkojen torjuntalainsäädännössä (1673/2009). Pohjaveden suojelua
käsitellään myös valtioneuvoston maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) nojalla
asettamissa valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa.

2.5.2.1 Pohjaveden muuttamiskielto

Pohjaveden muuttamiskieltosäännökset vastaavat uudessa vesilaissa asiallisesti ottaen
vanhan vesilain säännöksiä. Uudessa vesilaissa hankkeiden luvanvaraisuutta koskevat
säännökset on kuitenkin kirjoitettu aikaisemmista kieltosäännöksistä poiketen
lupakynnyksiksi. Vesilain 3 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan vesitaloushankkeella on
oltava lupaviranomaisen lupa, jos se voi muuttaa pohjaveden laatua tai määrää, ja
tämä muutos aiheuttaa pohjavesiesiintymän tilan huononemista tai olennaisesti
vähentää tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesiesiintymän
antoisuutta tai muutoin huonontaa sen käyttökelposuutta taikka muulla tavalla
aiheuttaa vahinkoa tai haittaa vedenotolle tai veden käytölle talousvetenä. Tämä kielto
koskee myös esimerkiksi maa-ainesten ottoa ja muita toimenpiteitä, joista voi aiheutua
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edellä mainittu seuraus. Sillä, toteutetaanko hanke vesi- vai maa-alueella, ei ole
vesitaloushankkeen luvanvaraisuuden kannalta merkitystä.
Vesilain 3 luvun 3 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan vesitaloushankkeilla 2 §:ssä
tarkoitetuista seurauksista riippumatta aina oltava lupaviranomaisen lupa veden
ottamiseen vesihuoltolaitoksen tai vesihuoltolaitokselle vettä toimittavan tarpeisiin
taikka siirrettäväksi muualla käytettäväksi sekä muuhun pohjaveden ottamiseen, kun
otettava määrä on yli 250 m3/vrk samoin kuin muuhun toimenpiteeseen, jonka
seurauksena pohjavesiesiintymästä poistuu muutoin kuin tilapäisesti pohjavettä
vähintään 250 m3/vrk. Kohdan 3 mukaan myös, kun vettä imeytetään maahan
tekopohjaveden

tekemiseksi tai pohjaveden

laadun parantamiseksi tarvitaan

lupaviranomaisen lupa. Vesilain 2 luvun 15 §:n 3 kohdan mukaan ELY-keskukselle
tulee tehdä 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista ilmoitus pinta- ja pohjaveden
ottamisesta, kun otettava määrä on yli 100 m3/vrk ja ottaminen ei 3 luvun 2 tai 3 §:n
mukaan edellytä lupaa.

2.5.2.2 Pohjaveden pilaamiskielto

Ympäristönsuojelulain 1 luvun 8 §:ssä säädetään pohjaveden pilaamiskiellosta.
Säännöksen

mukaan

tärkeällä

tai

muulla

vedenhankintaan

soveltuvalla

pohjavesialueella ainetta tai energiaa ei saa panna tai johtaa sellaiseen paikkaan tai
käsitellä siten, että pohjavesi voi käydä terveydelle vaaralliseksi tai sen laatu muutoin
olennaisesti huonontua. Kielto koskee myös toisen kiinteistöllä olevaa pohjavettä.
Pohjaveteen muutoin vaikuttavat toimenpiteet, jotka voivat aiheuttaa toisen tai yleisen
edun loukkaamista ovat myös kiellettyjä. Pilaamiskielto on ehdoton, eikä siihen voi
saada lupaa.

2.5.2.3 Maaperän pilaamiskielto ja selontekovelvollisuus pilaantuneesta alueesta

Ympäristönsuojelulain 7 §:n mukaan maahan ei saa jättää tai päästää jätettä eikä
muutakaan

ainetta

siten,

että

seurauksena

on

sellainen

maaperän

laadun

huononeminen, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle,
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viihtyisyyden melkoista vähentymistä tai muu niihin verrattava yleisen tai yksityisen
edun loukkaus. Ympäristönsuojelulain 104 §:n mukaan maa-alueen luovuttajan tai
vuokraajan on esitettävä uudelle omistajalle tai haltijalle käytettävissä olevat tiedot
alueella harjoitetusta toiminnasta sekä jätteistä tai aineista, jotka saattavat aiheuttaa
maaperän tai pohjaveden pilaantumista. Jos maahan tai pohjaveteen on päässyt ainetta,
joka saattaa aiheuttaa pilaantumista, on aiheuttajan välittömästi ilmoitettava siitä
valvontaviranomaiselle

ympäristönsuojelulain

76

§:n

mukaan.

Edelleen

ympäristönsuojelulain 75 §:n mukaan se, jonka toiminnasta on aiheutunut maaperän
tai pohjaveden pilaantumista, on velvollinen puhdistamaan maaperän ja pohjaveden
siihen tilaan, ettei siitä voi aiheutua terveyshaittaa eikä haittaa tai vaaraa ympäristölle.

2.5.2.4 Öljysäiliöitä ja maalämmön hyödyntämistä koskevaa lainsäädäntöä

Tärkeillä pohjavesialueilla sijaitsevista öljysäiliöistä sekä niiden tarkastuksista on
säädetty Kauppaasetuksessa
öljysäiliöiden

ja teollisuusministeriön öljylämmityslaitteistoja

(1211/1995)

ja

Kauppa-

määräaikaistarkastuksia

ja

teollisuusministeriön

koskevissa

päätöksissä

koskevassa
maanalaisten

(344/1983

ja

1199/1995) sekä kemikaaliturvallisuuslaissa (390/2005 54 §).
Kunnan öljyvahinkojen torjuntasuunnitelmassa esitetyllä tärkeällä pohjavesialueella
olevan maanalaisen öljysäiliön tai maanalaiseen kammioon sijoitetun öljysäiliön
asentamisesta on ilmoitettava alueelliselle pelastuslaitokselle joko säiliön omistajan tai
öljylämmityslaitteiston asentavan toiminnanharjoittajan toimesta. Paloviranomaiselle
on varattava tilaisuus tarkastaa säiliön sijoitus ennen säiliön peittämistä. Maanalaiset
öljysäiliöt, jotka sijaitsevat tärkeällä pohjavesialueella, on tarkastettava ensimmäisen
kerran 10 vuoden kuluessa käyttöönotosta. Säiliön tarkastukset jatkossa määräytyvät
ensimmäisessä tarkastuksessa todetun säiliöluokan mukaan. Näistä tarkastuksista on
laadittava pöytäkirja. Jos määräaikaistarkastuksissa löydetään säiliö, jonka havaitaan
aiheuttavan öljyvahingonvaaraa, on se korjattava tai poistettava käytöstä. Jos säiliö
aiheuttaa välitöntä vaaraa, on se poistettava käytöstä heti.
Lämpökaivon

poraaminen

tai

lämmönkeruuputkiston

asentaminen

edellyttää

maankäyttö- ja rakennusasetuksen 62 §:n 1 momentin 12 kohdan nojalla
toimenpidelupaa.

Lämpökaivojen

sijoittaminen

maa-alueelle

voi

vaikuttaa
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pohjavesialueen pohjaveden tilaan tai antoisuuteen. Nämä vaikutukset voivat
käytännössä olla sellaisia, että vesilain luvantarvekynnys (3:2) ylittyy niiden takia
silloin, jos lämpökaivo rakennetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön
soveltuvalle pohjavesialueelle. Joissakin tilanteissa lämpökaivojen rakentamisesta voi
aiheutua ympäristönsuojelulain 8 §:ssä tarkoitettua pohjaveden pilaantumisen riskiä
suoraan tai välillisesti maaperän saastumisen kautta.

2.5.2.5 Ympäristölupamenettely

Ympäristönsuojelulaissa ja -asetuksessa mainitaan toiminnot, joille tulee hakea
ympäristöluvat. Asetuksessa mainittua vähäisemmällekin toiminnalle tulee hakea
ympäristölupa, jos toiminta sijoittuu tärkeälle tai muulle vedenhankintaan soveltuvalle
pohjavesialueelle ja jonka toiminnasta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa.

2.5.2.6 Maa-aineslaki ja kaivannaisteollisuuden jätehuoltoa koskeva direktiivi

Maa-ainesten ottoa säätelevät maa-aineslaki (555/1981) ja sen muutokset (463/1997,
495/2000, 468/2005, 731/2005, 347/2008 ja 1577/2009) sekä valtioneuvoston asetus
maa-ainesten ottamisesta (926/2005) ja sen muutokset (382/2008 ja 1820/2009).
Toimintaa varten tarvitaan maa-ainesten ottolupa, jota varten tulee tehdä
ottosuunnitelma, jonka tulee sisältää suunnitelma jälkihoidosta. Jos maa-ainesten
ottohanke sijoittuu tärkeälle pohjavesialueelle, on siitä pyydettävä lausunto ELYkeskukselta.
Maa-ainesten ottamisesta ei saa aiheutua kauniin maisemakuvan turmeltumista,
erikoisten luonnonesiintymien tai luonnon merkittävien kauneusarvojen tuhoutumista
eikä huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia luonnonolosuhteiden muutoksia.
Lisäksi ei saa aiheutua tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan
pohjavesialueen vedenlaadun tai antoisuuden vaarantumista, jollei siihen ole saatu
vesilain mukaista lupaa.
Kaivannaisteollisuuden jätehuoltoa koskeva direktiivi 2006/21/EY tulee huomioida
myös maa-ainesten otossa. Direktiivin toimeenpanoon liittyvät seuraavat lait ja laki- ja
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asetusmuutokset, jotka ovat tulleet voimaan 13.6.2008: Valtioneuvoston asetus
kaivannaisjätteistä (379/2008, KJVNa), Ympäristönsuojelulaki 23.5.2008/346, 45 a §,
Maa-aineslain muutos 23.5.2008/347, 5 a § ja Pelastuslaki 23.5.2008/348, 9 §.
Pääsääntönä on, että jätehuoltosuunnitelma hyväksytään ympäristöluvan yhteydessä.
Jos

maa-ainesten

ottohanke

ei vaadi ympäristölupaa,

jätehuoltosuunnitelma

hyväksytään osana maa-aineslupaa ja tällöin jätehuoltosuunnitelma tulee sisällyttää
lupahakemukseen. Jätehuoltosuunnitelman tavoitteet ja suunnitelma ilmenevät KJVNa
3 ja 4 §:stä.

2.5.2.7 Talousvesien käsittely haja-asutusalueen talouksissa

Valtioneuvoston

asetus

viemäriverkostojen
jätevesien

talousjätevesien

ulkopuolisilla

käsittelyn

alueilla

tehostamista.

käsittelystä
(209/2011)

Asetuksen

vesihuoltolaitosten

edellyttää

mukaan

on

kiinteistöjen
määritelty

vähimmäisvaatimustaso sekä ohjeellinen tiukempi puhdistustaso talousjätevesien
puhdistukselle.

Herkästi

pilaantuvilla

alueilla

voidaan

soveltaa

tiukempia

puhdistusvaatimuksia. Tämä asetus koskee kaikkia viemäriverkostoon liittymättömiä
kiinteistöjä ja tällaisten kiinteistöjen tulee järjestää jätevesihuolto asetuksen vaatimalle
tasolle vuoden 2016 maaliskuuhun mennessä.
Asetuksen vaatimusten noudattamisesta voi kuitenkin saada vapautuksen erityisen
vaikeassa elämäntilanteessa olevat, kuten pitkäaikaissairaat ja työttömät. Kunnalta
haettava

vapautus

voidaan

myöntää

viideksi

vuodeksi

kerrallaan.

Lisäksi

kiinteistöomistajat, jotka asuvat kiinteistöllä vakituisesti ja ovat täyttäneet 68 vuotta
ennen 9.3.2011, vapautuvat puhdistustasoa koskevasta vaatimuksesta. Kunnan
ympäristönsuojeluviranomainen voi kuitenkin puuttua asiaan, jos tällaisen kiinteistön
jätevesistä aiheutuu ympäristön pilaantumisen vaaraa.

2.5.2.8 Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelulain 19 §:n nojalla kunnanvaltuusto voi antaa tämän lain täytäntöön
panemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa
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koskevia yleisiä määräyksiä (kunnan ympäristönsuojelumääräykset). Määräykset eivät
koske ympäristönsuojelulaissa erikseen mainittuja toimintoja, jotka on rajattu niiden
ulkopuolelle. Ympäristönsuojelulain 19 §:ssä on lueteltu ne asiat, joista kunnallisia
ympäristönsuojelumääräyksiä voidaan antaa. Määräykset voivat koskea esimerkiksi
toimia, joilla ehkäistään päästöjä ja niiden haitallisia vaikutuksia, erityisen häiritsevän
melun tai tärinän torjuntaa tai pohjavesialueiden pilaantumisriskin vähentämistä.
Ympäristönsuojelumääräykset antavat kunnille mahdollisuuden huomioida oman
alueensa ympäristön erityispiirteitä. Näillä määräyksillä voidaan lisäksi tarkentaa ja
selventää

valtioneuvoston

ja

ympäristöministeriön

asettamia

yleisluontoisia

ympäristönsuojelua koskevia velvoitteita. Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena
on ehkäistä ympäristön hajapäästöluonteista pilaantumista sekä poistaa ja vähentää
pilaantumisesta aiheutuvia haittoja paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. Nämä
määräykset täydentävät osaltaan lakia ja sen nojalla annettuja asetuksia ja niiden
käyttäminen on kunnissa vapaaehtoista.
Pieksämäen kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 2012 tavoitteena on Pieksämäen
kaupungin paikalliset olosuhteet huomioon ottaen turvata kuntalaisille terveellinen,
turvallinen ja viihtyisä elinympäristö. (Pieksämäen kaupunki, 2012) Määräyksiä on
annettu mm. haja-asutusalueen jätevesien käsittelystä ja kemikaalien ja öljysäiliöiden
käytöstä ja varastoinnista pohjavesialueella.

3 HIIDENLAMMEN POHJAVESIALUE

Tämä luku pohjautuu pääosin Kirsi Ylösen ja Minna Tyrväisen kirjoittamaan
”Pieksämäen Hiidenlammen ja Tuopunkankaan pohjavesien suojelusuunnitelma”raporttiin, joka on julkaistu Etelä-Savon Ympäristökeskuksen raportteja 2 / 2008.
Hiidenlammen pohjavesialue (0618401) on I-luokan pohjavesialuetta eli tärkeäksi
luokiteltu pohjavesialue vedenhankinnan kannalta. Se sijaitsee Jäppilän taajamaalueella Pieksämäellä, josta on matkaa Pieksämäen keskustaan noin 20 km
lounaaseen. Pohjavesialueen kokonaispinta-ala on 5,05 km2 (505 ha) ja varsinaisen
muodostumisalueen pinta-ala 3,36 km2 (336 ha).
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Hiidenlammen

pohjavesialueella

kulkee

luode-kaakko

suunnan

mukaisesti

Kaidanharju, jonka molemmin puolin on pohjavesilampia Ahvenkaita – Laukanlampi
– Hiidenlampi -linjassa. Lisäksi Hiidenlammen länsipuolella aivan Jäppilän taajaman
vieressä

on

Ahvenlampi,

joka

on

yhdistetty

kanavalla

Hiidenlampeen.

Pohjavesialueen nykyinen vedenottamo sijaitsee Matoniemessä, alueen eteläpäässä.
Varaottamona toimii Hiidenlammen pohjoispäässä oleva ottamo.

Matoniemen

vedenottamo otettiin käyttöön vuonna 2009.

3.1 Hiidenlammen alueen geologia

3.1.1 Kallioperä

Hiidenlammen

pohjavesialue

sijoittuu

Savon

liuskealueelle,

jonka

paleoproterotsooiset svekofenniset liuskeet, migmatiitit eli seoskivet ja gneissit
sivuavat

Keski-Suomen

granitoidikompleksia.

Kallioperä

on

voimakkaasti

deformoitunutta ja paikoitellen tektonisesti lohkoutunutta. Liuskeiden yleiskulku on
pohjois-luodesuuntainen.

Kallioperän

vaikutus

alueen

pinnanmuotoihin

on

merkittävä, sillä Jäppilän kartta-alueen maapinta-alasta noin 17 % on alle metrin
paksuisen maakerroksen peittämää kalliomaata tai avokalliota. Kallioperäalueen
itäosissa on enimmäkseen kiilleliusketta, keskiosassa granidioriittia ja länsiosassa
kiillegneissiä sekä paikoitellen alueella on myös kiteistä kalkkikiveä.

3.1.2 Maaperä

Suurin osa Hiidenlammen pohjavesialueesta oli edellisen mannerjäätikön sulamisen
jälkeen merenpinnan alla. Veden syvyys oli kuitenkin varsin matalaa ja vain
Hiidenlammen eteläpuolella olevan Syvänsin altaan kohdalla yli 20 metriä syvää.
Maan kohoamisen johdosta alueen pienemmät painanteet kuroutuivat nopeasti
itsenäisiksi järviksi. (Huttunen 2001.)
Jäppilän alueella kallioperä vaikuttaa maastonmuotoihin merkittävästi, mutta
Hiidenlammen pohjavesialue kuuluu silti Pieksämäen drumliinikenttään, joka on
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pinta-alaltaan Suomen suurin.

Tyypillistä alueelle on voimakas suuntautuneisuus,

josta näkyy jääkauden moreenista kerrostamia pitkiä selänteitä, joiden korkeus voi
vaihdella vähäisestä maanpinnan vakoutumisesta yli 20 metrin korkeuteen. Nämä
drumliinit voivat olla useita kilometrejä pitkiä.
Hiidenlammen alueen poikki kulkee suuri harju Syvänsin altaan kohdalta. Paikalliset
korkeuserot voivat olla suurimmillaan yli 50 metriä korkeimpien mäkien kohdalla,
mutta suurimmalla osalla aluetta korkeuserot ovat alle 20 metriä. Pohjavesialue onkin
suuremman harjujakson osa, joka kantautuu kaakkoon Joroisten kautta aina
Punkaharjulle asti sekä luoteeseen Suonenjoelle. Keskiselänteen harjumuodostuvat
ovat enimmäkseen soravaltaisia ja laajemmissa muodostumissa pääosin hiekkaa,
mutta paikoitellen myös hietaa.

3.2 Hiidenlammen alueen hydrogeologia

Hiidenlammen pohjavesialue kuuluu Vuoksen vesienhoitoalueen (VHA1) puolelle,
jonne myös suurin osa pohjavedestä purkautuu.
tapahtunee

Ahvenkaita-Lauhanlampi-Hiidenlampi

Pohjaveden päävirtaus alueella
linjalla

lampien

kautta.

Kirstinmäen laaja kallioalue toiminee pohjavedenjakajana ja vaikuttaa pohjavesien
virtauskuvioon.
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KUVA 3. Hiidenlammen pohjavesialueen pohjaveden virtaussuunnat (Ylönen &
Tyrväinen 2008).

Hiidenlammen ympärillä on esitetty pohjaveden virtaussuunnat kesällä 2006
mitattujen pinnankorkeustietojen mukaan, johon on käytetty Surfer Mapping System
8.00 – ohjelmaa (KUVA 3). Pohjavesialueen eteläpäässä Matoniemessä, jossa
vedenottamo myös sijaitsee, pohjaveden pinta on noin +102,55 mpy N60-tasossa ja
Ahvenlammen ympärillä noin +102,45 - 102,55 mpy. Pohjaveden pinnan taso nousee
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pohjavesialueen pohjoispäähän mentäessä. Pohjavettä on arvioitu muodostuvan 3200
m3/d, jossa sadannan imeytymiskertoimena on 0,55.

Sadanta, eli vuotuinen

sademäärä, on n. 650 mm. Tällöin siis saadaan laskettua pohjaveden arvioitu
muodostumismäärä seuraavasti:

jolloin:

Akviferi on tyypiltään antikliininen eli purkava harju. Alueella tapahtuu myös
rantaimeytymistä alueella sijaitsevista Hiidenlammen ja Ahvenlammen vesistä.

3.3 Jäppilän taajama

Jäppilän taajama sijaitsee Hiidenlammen pohjavesialueella, ja vakituisia asukkaita
pohjavesialueella on satakunta. Pohjavesialueella on voimassa kolme kaavaa: EteläSavon seutukaava, Sorsaveden, Syvänsin ja Suonteen alueen rantaosayleiskaava sekä
Jäppilän taajaman kirkonkylän asemakaava (osayleiskaava).

Pohjavesialueella

maankäyttö on suurimmalta osaltaan metsätaloutta, noin 62 prosenttia (TAULUKKO
3):
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TAULUKKO 3. Hiidenlammen pohjavesialueen maankäyttö.
Maankäyttö

Ala [%]

Metsätalous

62

Vesistöt

17

Pelto-viljely

10

Maa-ainesotto 2,5
Haja-asutus

2,5

Loma-asutus

1,5

Virkistysalueet 1,5

Vesistöjä on noin 17 prosenttia ja pelto-viljelyä 10 prosenttia. Maa-ainesottoa ja hajaasutusta on noin 2,5 prosenttia kumpaakin, ja loma-asutusta ja virkistysaluetta 1,5
prosenttia kumpaakin. Pohjavesialueen kokonaisala on 505 hehtaaria.

3.4 Hiidenlammen suojelusuunnitelma 2008

Hiidenlammen (ja Tuopunkankaan) tärkeiden pohjavesialueiden suojelusuunnitelman
laadinnan aloitti Minna Tyrväinen kesällä 2006 ja myöhemmässä vaiheessa mukana
on ollut geologi Kirsi Ylönen. Suojelusuunnitelma laadittiin yhteistyössä silloisten
Pieksänmaan kunnan, Pieksämäen kaupungin, Pieksämäen Veden ja Etelä-Savon
ympäristökeskuksen
vesipolitiikan

yhteistyönä

puitedirektiivin

ja

vastaamaan
sen

mahdollisimman

perusteella

annetun

hyvin

lain

EU:n

vesihoidon

järjestämiseksi mukanaan tuomia velvoitteita.
Suojelusuunnitelmassa on kuvailtu pohjavesialueet hydrogeologiselta ja maankäytön
kannalta.

Hydrogeologiaa selvitettiin maaperä- ja kalliokartoituksista, tehdyistä

pohjavesitutkimuksista

sekä

pohjaveden

tarkkailutuloksista.

Vedenottamojen

tarkkailuohjelmista ja eri riskitoimintojen vaikutusten selvittämiseksi tehdyistä
lupatarkkailuista ja tutkimuksista saatujen tietojen perusteella on koottu yhteenveto
alueella suoritettavista pinnan ja laadun tarkkailuista.
Pohjaveden laadun vaarantavilla riskikohteilla on käyty maastokatselmusten
yhteydessä.

Näiden riskikohteiden toiminnoista on kerrottu pohjavesien suojelun
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kannalta olennaisia asioita sekä niille on esitetty toimenpide-ehdotuksia riskien
minimoimiseksi.

Esitetyt

toimenpiteet

pyrkivät

ehkäisemään

pohjavesien

pilaantumista lain velvoitteiden lisäksi. Kaikkia pohjavesialueita koskee lain mukaan
ehdoton pilaamiskielto. Toimenpideohjelma on tarkistettu vuonna 2012.
Hiidenlammen alueen riskikohteita tarkastellaan yksityiskohtaisemmin seuraavissa
luvuissa, joissa käsitellään vanhoja sekä nykyisiä pohjavedelle vaaraa aiheuttavia
riskitoimintoja.

4 HIIDENLAMMEN POHJAVESIALUEEN RISKITOIMINTOJEN
HISTORIASELVITYS

Tässä luvussa käsitellään Hiidenlammen pohjavesialueella olleita toimintoja ja
tapahtumia, jotka ovat voineet aiheuttaa riskin pohjaveden laadulle. Lähdetietona on
pääosin käytetty Hiidenlammen pohjavesialueen suojelusuunnitelmaa (Ylönen &
Tyrväinen

2008),

jossa

riskitekijät

ovat

kartoitettu

ja

niille

on

tehty

toimenpidesuunnitelma.

4.1 Öljyvahingot

4.1.1 Entinen ESSO-huoltoasema

Aivan Ahvenlammen länsipuolella, osoitteessa Kirkkotie 4A, toimi 37-vuoden ajan
ESSO-huoltoasema. Se aloitti toimintansa vuonna 1957 ja sen toiminta päättyi
huhtikuussa vuonna 1994. Huoltoasemalla harjoitettiin polttonesteiden jakelua sekä
huolto- ja pesutoimintaa. Polttonesteet oli varastoitu viiteen maanalaiseen säiliöön,
jotka oli asennettu vuosina 1957, 1962 ja 1970. Bensiinisäiliöitä oli 2 kpl. 8 m3 ja 1
kpl. 13,9 m3. Lisäksi käytössä oli 8 m3 diesel- ja 15 m3 polttoöljysäiliöt. Toiminnan
loputtua ESSO Oy poisti kiinteistöltä kaikki jakelutoimintaan liittyneet rakenteet;
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säiliöt ja putkistot vuoden 1994 toukokuussa. Huoltohallina toiminut rakennus
purettiin perusrakenteita lukuun ottamatta vuosien 2004 - 2005 taitteessa, jonka lisäksi
alueelta poistettiin täyttömaakumpu. (Etelä-Savon ympäristökeskuksen päätös 2005.)
Kiinteistöllä tehtiin ympäristötekninen tutkimus vuonna 2002 Viatek Oy:n toimesta.
Tutkimuksen mukaan polttonesteiden jakelualueella ja säiliöalueen maaperässä
havaittiin voimakkaasti mineraaliöljyllä pilaantunutta maata, joka alkaa maan pinnalta
ja ulottuu 3,4 metrin syvyyteen. Huoltohallin alueella ei havaittu kohonneita
öljyhiilivetypitoisuuksia maaperässä. (Etelä-Savon ympäristökeskuksen päätös 2005.)
Suomen IP-Tekniikka Oy, toimeksiantajanaan Öljyalan Palvelukeskus Oy, teetti
kiinteistön maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuuden perusselvityksen maastotyöt
syyskuussa 2004.

Selvityksen mukaan ohjearvon

ylittäviä öljyhiilivety-

ja

bensiinipitoisuuksia todettiin yhteensä kahdessatoista näytepisteessä. Pilaantuneiden
pisteiden arvioitiin muodostavan yhtenäisen pilaantuneen alueen mittarikentällä,
kahdella entisellä säiliöalueella ja jopa mahdollisesti ylettyvän kevyen liikenteen
väylän alle. (Etelä-Savon ympäristökeskuksen päätös 2005.)
Tutkimusten mukaan pilaantuneen maaperän muodostama alue oli noin 1250 m2 ja
pilaantuneisuus oli levinnyt 3 - 4 metrin syvyyteen. Alueella arvioitiin olevan 4000 m3
itd (=todellinen irtotilavuus) voimakkaasti pilaantunutta ja 700 m3 itd lievästi
pilaantunutta maata. Pohjaveden pilaantuneisuuden alue arvioitiin olevan noin 700 m2
kokoinen ja pilaantunutta pohjavettä määrältään noin 650 m3, jonka keskimääräinen
öljyhiilivetypitoisuus oli 150 mg/l. (Etelä-Savon ympäristökeskuksen päätös 2005.)
Pilaantuneen

maaperän

huokoskaasupumppauksella
massanvaihdolla.

kunnostus
ja

Lisäksi

tehtiin

kahdessa

aktiivihiilisuodattimella
alueella

tehtiin

vaiheessa

käsittelyllä,

pohjaveden

ja

ensin
sitten

pumppausta.

Huokoskaasukäsittelyllä maaperästä poistettiin noin 2200 kiloa öljyhiilivetyjä,
massanvaihdolla noin 3500 kiloa ja pohjaveden käsittelyllä noin 7,5 kiloa. Yhteensä
öljyhiilivetyjä poistettiin siis noin 5700 kiloa. Massanvaihdolla poistettiin noin 2300
tonnia pilaantuneita maita, joista lievästi pilaantuneet (1900 tonnia) toimitettiin
Varkauden seudun jätehuollon Riikinnevan jäteasemalle ja voimakkaasti pilaantuneet
(400 tonnia) Joutsenoon Nordic Envicon Oy:n käsittelyasemalle. Pohjavettä
pumpattiin ja käsiteltiin yhteensä noin 820 m3. (Ylönen & Tyrväinen 2008.)
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Kevyen liikenteen väylän alle jäi pilaantuneita maamassoja noin 15 - 20 m3 ktr
(=teoreettinen kiintotilavuus) puhdistustöiden jälkeen ja maaperän kokonaishaittaainemäärä on laskennallisesti 135 - 180 kiloa. Tarvetta jatkokunnostustoimenpiteille ei
ole, koska riskinarvioinnin mukaan haitta-aineista ei aiheudu merkittävää ympäristötai terveysriskiä.
Pohjavedenlaatua tarkkailtiin kiinteistöllä neljässä eri pisteessä vuosien 2002 - 2007
ajan. Vuoden 2007 lopussa pohjaveden laadun tarkkailun tulokset osoittivat, että
pilaantuneimmassakin kohdassa puhdistustoimet olivat onnistuneet kuten taulukko 4
osoittaa.

TAULUKKO 4. Havaintopiste PVP1/Esso1/Siiviläkaivo2 tarkkailutulokset.

Pohjaveden laadun tarkkailu on lopetettu vuoden 2007 loppuun, koska on todettu
kunnostustoimien

onnistuneen

sekä

tarkkailunäytteissä

öljyhiilivetypitoisuuksien olevan merkityksettömän pieniä.

esiintyneiden
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4.1.2 Matoniemen öljyvahinko

Matoniemen alueen pohjavesitutkimuksessa (Etelä-Savon Ympäristökeskus 2005)
mainitaan Matoniemellä soranottoalueella tapahtuneen öljyvahinko vuonna 1975.
Vahingon

jälkeen

noin

40

m3

maata

kuljetettiin

silloiselle

kaatopaikalle

Kirstinmäkeen, joka sijaitsee Hiidenlammen pohjoispuolella. Pohjavesitutkimuksessa
öljyvahingon kohdalle asennettiin havaintoputki (P1-04). Näytteestä saaduissa
tuloksissa ei havaittu öljyjä eikä liuottimia. Nyt alueella toimii Matoniemen
vedenottamo.

4.2 Kaatopaikat

Jäppilän Hiidenlammen pohjavesialueella on sijainnut kolme kaatopaikkaa, jotka
kaikki ovat pohjavedensuojelun kannalta ongelmallisia. Vanhin niistä sijaitsi
Hiidenlammen ja Ahvenlammen välisellä alueella. Kaatopaikka sijaitsi suoalueen
eteläpäässä. Alue on varsin lähellä nykyistä Matoniemen vedenottamoa ja pohjaveden
virtaussuunta on alueelta vedenottamolle päin.

Aluetta ei ole tiettävästi lainkaan

tutkittu, mutta kaatopaikan lähellä on kaivo K104, joka saattaisi ilmentää kaatopaikan
vaikutusta ympäristöönsä. (Ylönen & Tyrväinen 2008.)
Seuraava kaatopaikka oli Hiidenlammen luoteis-/länsipuolella ja sitä käytettiin
vuoteen 1968 asti. Sen vieressä oli myös kunnan jätevesien imeytyslammikko.
Hiidenlammen pohjavesialueen suojelusuunnitelman mukaan kaatopaikalle on tuotu
lähinnä yhdyskuntajätettä, mutta myös ongelmajätteitä on mahdollisesti tuotu paikalle.
Ensimmäinen luvitettu kaatopaikka toimi vuosina 1968 - 1976 Kirstinmäen
eteläpuolisessa jyrkkäreunaisessa harjusupassa. Kaatopaikalle on arvioiden mukaan
viety pääasiassa kotitalousjätettä sekä ympäristön kunnossapidossa syntynyttä jätettä.
Edellä mainitun Matoniemen öljyvahingon jälkeen kaatopaikalle tuotiin noin 40 m3
polttoöljyistä maata, joten muitakin ongelmajätteitä on alueelle mahdollisesti tuotu.
(Ylönen & Tyrväinen 2008.)
Tämän jälkeen kunnan kaatopaikka perustettiin pohjavesialueen ulkopuolelle.
Kaatopaikka suljettiin vuonna 1994.
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4.3 Jäteveden imeytyslammikko

Hiidenlammen läheisyydessä, sen luoteis- /länsipuolella sijainneen kaatopaikan
vieressä, oli myös vanhassa hiekkakuopassa ollut jätevesien imeytyslammikko, jonne
laskettiin Jäppilän kirkonkylän viemäriverkoston jätevedet 1970-luvun alusta vuoteen
1985 välisenä aikana. Muutaman aarin kokoinen alue oli padottu allas, josta lietteen
neste valui pohjaveteen. Lammikosta lähti purkuoja, jonka vesi johdettiin
Hiidenlampeen.

Jätevesien ja lietteen laskeminen lammikkoon lopetettiin vuonna

1985, ja allas täytettiin hiekalla ja soralla vuonna 1986. Allas tyhjennettiin vuonna
1996. (Ylönen & Tyrväinen 2008.)

4.4 Jäteveden puhdistamo

Jäppilän

kirkonkylän entinen jätevedenpuhdistamo

sijaitsee noin

kilometrin

Hiidenlammesta länteen, eikä se ole pohjavesialueella. Jätevedenpuhdistamo oli
käytössä vuoden 2009 loppuun, jonka jälkeen Jäppilän kirkonkylän jätevedet on
johdettu käsiteltäväksi Pieksämäen kaupungin jätevedenpuhdistamolle. Jäppilän
taajaman viemäriverkoston kunnon on arvioitu olevan kohtuullisen hyvä. (Ylönen &
Tyrväinen 2008.)

4.5 Maa-ainesten otto

Maa-ainesten ottoa on ollut Hiidenlammen pohjavesialueella jo 1900-luvun
alkupuolelta lähtien. Tästä johtuen alueen maisemakuva on muuttunut osittain
rajustikin sen läpi kulkevan harjanteen maa-ainesoton seurauksena. Aikojen kuluessa
lupavaatimukset maa-ainesten otolle ovat kiristyneet, sillä ennen ei esimerkiksi osattu
ottaa huomioon pohjavettä suojaavan kerroksen paksuutta lupia myönnettäessä.
Vanhoilla

ottoalueilla

ottotaso

on

voinut

olla

jopa

alle

metrin

päässä

pohjavedenpinnasta, kuten alueella Ahvenlammen ja Hiidenlammen välissä. (Ylönen
& Tyrväinen 2008.)
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Matoniemen alueelta, pohjavesialueen eteläpäästä, on otettu maa-aineksia viime
vuosisadan alkupuolelta lähtien. Pieksämäen kaupungin alueelle saama maa-aineslupa
on voimassa vuoteen 2016 saakka, mutta alueella ei ole enää ottotoimintaa ja
jälkihoito istuttamalla puuntaimia on toteutettu lähes koko alueella. Viimeiset jäljellä
olevat pienet maakasat käytetään esimerkiksi tien hiekoitukseen tarpeen mukaan, ja
sen jälkeen alueen maisemointi saatetaan päätökseen.
Laukaanlammen etelärannassa olleen soranottoalueen toiminta on loppunut vuonna
1999 ja jälkihoitona alue on pikkuhiljaa metsittynyt. Kirstinmäen alueella
Hiidenlammen pohjoispuolella on otettu soraa ja kallioainesta Junttilan, Multalan ja
Multalan Soran palstoilla, ja siellä toiminta on vielä käynnissä.

4.6 Golf-kenttä

Hiidenlammen pohjavesialueen golf-kenttä oli käytössä noin 20 vuoden ajan. Se
sijaitsee

Laukanlammen

eteläpuolella

entisellä

soran-

ja

hiekanottoalueella

harjuytimen tuntumassa. Konsulttitoimisto Maa ja Vesi Oy:n vuonna 1996
Hiidenlammen pohjavedenottamolle tehdyn riskikartoituksen mukaan apulantaa
käytettiin vuosittain 400 – 800 kg, syksyisin laimentamatonta lietelantaa noin 50 m3 ja
keväisin laimennettua lietelantaa, kunnes kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
kielsi lietelannan käytön. (Ylönen & Tyrväinen 2008.) Golf-kentän toiminta loppui
2000-luvun alkupuolella.

5 NYKYISET RISKITOIMINNOT

Tässä luvussa on esitelty Hiidenlammen pohjavesialueella sijaitsevia riskikohteita.
Ensin on esitelty riskikohteen toimintaa mahdollisimman tarkasti. Tietoja on saatu
kerättyä muun muassa vuoden 2008 suojelusuunnitelmasta, kyselytutkimuksista ja
niiden raporteista sekä erilaisista lupapäätöksistä ja lausunnoista. Kohteiden
tarkastelun jälkeen niille on esitetty toimenpidesuosituksia.
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5.1 Matoniemen vedenottamo

Hiidenlammen pohjavesialueella otetaan vettä kesällä 2009 käyttöönotetulla
Matoniemen vedenottamolla. Vedenottamo sijaitsee Jäppilän taajaman itäpuolella ja
pohjavesialueen kaakkoisosassa, jonne pohjaveden luonnollinen virtaus suuntautuu.
Pieksämäen kaupungin omistama Matoniemen vedenottamo on saanut määräaikaisen
ympäristöluvan vuonna 2007 ja ympäristöluvan jatkohakemus on tullut vireille
24.1.2014.
Ympäristölupapäätöksen

(Itä-Suomen

Ympäristölupavirasto

2007)

mukaan

3

Matoniemen vedenottamolla saa ottaa vettä 2500 m /d kuukausikeskiarvona
laskettuna. Pohjavettä otetaan kolmesta siiviläkaivosta ja sen käsittelyprosessi käsittää
veden alkaloinnin, UV-laitteiston sekä varalaitteiston kloorausta varten ja varauksen
raudan ja mangaanin poistoon. Prosessissa syntyneet huuhtelu- ja pesuvedet johdetaan
Jäppilän taajaman viemäriverkostoon.

5.1.1 Matoniemen vedenottamon tarkkailuohjelma

Pohjavedenottoa

tulee

tarkkailla

ympäristöluvan

lupamääräysten

mukaisesti.

Tarkkailuohjelman mukaan luvan saaja on velvoitettu tarkkailemaan vedenottomääriä,
pohjaveden korkeutta sekä vedenottamon vaikutuksia pohjavesioloihin, käytössä
oleviin kaivoihin sekä pohjavesialueella sijaitsevien lampien vedenkorkeuksiin.
Lisäksi

Matoniemen

vedenottamolla

tarkkaillaan

pohjaveden

laatua.

Tarkkailuohjelmalla varmistetaan, että pohjaveden laatu ja määrä on hyvää sekä
estetään vedenoton haitalliset ympäristövaikutukset.
Pohjaveden pinnankorkeutta tarkkaillaan vedenottamon lähialueen havaintoputkista
kuukauden välein ja muualla pohjavesialueella olevista havaintoputkista ja
tarkkailukaivoista neljä kertaa vuodessa, helmi-, touko-, elo- ja lokakuussa.
Laaduntarkkailu

suoritetaan

kahdesti

vuodessa

toukokuun

ja

marraskuun

vesipintamittausten yhteydessä. Näytteet otetaan kahdesta havaintoputkesta 17A ja
20A, jotka näkyvät kuvassa 4 olevassa kartassa. Vesinäytteistä määritellään lämpötila
ja aistinvarainen arviointi näytteenoton yhteydessä, ja laboratoriossa analysoidaan
sameus, happi, väri, liukoinen rauta ja mangaani ja kemiallinen hapenkulutus
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(CODMn).

Lisäksi putkesta 20A määritetään kloridipitoisuus sekä öljyhiilivedyt,

PAH-yhdisteet, raskasmetallit sekä torjunta-aineet tarkkailuohjelman alussa. (Veijola
2012.)

KUVA 4. Näytteenottoputkien ja -pisteiden paikat (Veijola 2012).

Pohjavesialueen

sijaitsevien

Ahvenlammen

ja

Hiidenlammen

veden

laatua

tarkkaillaan kahdesta näytteenottopisteestä NP1 ja NP2 otettavien vesinäytteiden
avulla ensin kahdesti vuodessa helmikuun ja elokuun seurantamittausten yhteydessä.
Näytteet otetaan 1 metri lampien pohjatason yläpuolelta, 1 metrin syvyydeltä lampien
pinnasta sekä 5 metrin välein näiden tasojen välillä.

Pinta- ja pohjanäytteistä

määritellään happi ja sen kyllästysaste, rauta, mangaani, klorofylli ja fekaaliset
koliformiset bakteerit. Näytteenoton yhteydessä määritellään myös näkösyvyys ja
veden lämpötila. Välitasojen näytteistä määritetään happipitoisuus. (Veijola 2012.)
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5.1.2 Tarkkailun tulokset 2008 – 2013

Pohjavesiputken 17A laatumäärityksissä happipitoisuus on vaihdellut välillä 0,5 – 7,2
mg/l, mutta putken 20A on ollut useilla tutkimuskerroilla huomattavan alhainen
vaihdellen pääosin 0,1 – 0,7 mg/l välillä. Myös rauta- ja mangaanipitoisuudet sekä
kemiallinen hapenkulutus ovat olleet selvästi korkeampia putkessa 20A, kuten
taulukko 5 osoittaa. Vedenottamolta otettiin tarkistusnäyte 14.07.2010, jonka mukaan
vedenottamolta lähtevän veden happipitoisuus on 10,9 mg/l ja rautapitoisuus 8 µg/l.
(Veijola 2012.)

TAULUKKO 5. Pohjavesinäytteiden tutkimustuloksia putkista 17A ja 20A
(Veijola 2012).
O2 mg/l

CODMn mg/l

Mn µg/l

Fe µg/l

17A

20A

17A

20A

17A

20A

17A

20A

21.10.2008

7,2

0,1

0,6

1,3

6

82

6

1600

02.06.2009

1,1

8,7

2,5

0,5

74

3

61

<5

21.10.2009

5,5

0,2

<0,5

0,9

4

77

<5

140

28.06.2010

-

0,7

-

1,3

-

110

-

1500

14.07.2010

-

0,5

-

1,0

-

77

-

530

12.10.2010

1,3

0,3

<0,5

1,1

7

84

<5

650

27.10.2011

0,5

0,4

<0,5

0,9

22

73

48

1500

17.10.2012

1,1

0,4

<0,5

1,0

12

86

74

1400

22.05.2013

0,8

0,5

<0,5

0,7

10

87

84

1500

Pvm

Putki

(uusintanäyte)

Vuonna 2010 kesäkuussa putkesta 20A tehdyissä tutkimuksissa löytyi useita PAHyhdisteitä, jotka on esitetty taulukossa 6. Kaivon tyhjennyspumppaus oli
epäonnistunut, joka voi selittää tuloksen. Uusintanäytteestä ei enää löytynyt kuin yhtä
PAH-yhdistettä (naftaleenia), jonka pitoisuus oli vähäinen, ja vedenottamolta otetusta
tarkistusnäytteestä ei löytynyt lainkaan öljyjä, torjunta-aineita eikä PAH-yhdisteitä.
Vuonna 2008 havaittiin alhainen pitoisuus dimetoaatti torjunta-ainetta, mutta vuonna
2010 tehdyissä määrityksissä tätä ei enää havaittu. Pohjavesien pinnankorkeudet ovat
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vaihdelleet havaintopisteissä, mutta suuria muutoksia ei ole tapahtunut. (Veijola
2012.)

TAULUKKO 6. Vuonna 2010 pohjaveden tarkkailuputkesta 20A havaitut PAHyhdisteet (Veijola 2012).
PAH-yhdiste:

28.06.2010

14.07.2010

Pitoisuus

Naftaleeni

2,3

0,03

µg/l

Fluoreeni

0,07

<0,01

µg/l

Asenaftyleeni

0,42

<0,01

µg/l

Fenantreeni

0,2

<0,01

µg/l

Antraseeni

0,05

<0,01

µg/l

Fluoranteeni

0,07

<0,01

µg/l

Pyreeni

0,05

<0,01

µg/l

Bentso(a)pyreeni

0,005

<0,001

µg/l

Ahvenlammen alusvedessä on ollut happivajetta lähes kaikilla tutkimuskerroilla.
Pitoisuus on ollut vain 0,2 – 1.1 mg/l vuosina 2008 - 2011. Vuonna 2012 pitoisuus oli
hieman parempi, 3,1 mg/l. Lisäksi alusveden rauta- ja mangaanipitoisuudet ovat olleet
selvästi päällysvettä korkeampia. Lammen hygieeninen vedenlaatu on ollut hyvä,
tosin lievää rehevyyttä on esiintynyt. Hiidenlammessa on myös esiintynyt alusveden
hapettomuutta vuosina 2008 - 2012. Tämä on näkynyt kohonneina alusveden rauta- ja
mangaanipitoisuuksina, tosin vähäisempänä kuin Ahvenlammessa.

Hiidenlammen

hygieeninen laatu on hyvä. (Veijola 2012.)
Pieksämäen Vedeltä saatujen lupamääräysten mukaisten vedenottomäärien tarkkailun
mukaan, on Matoniemen vedenottamolta sen käyttöönoton jälkeen otettu keskimäärin
noin 1800 m3/d, kuten taulukosta 7 nähdään. Käyttöönottovuosi 2009 oli vielä hieman
epätasaista vedenottomäärien osalta, mutta siitä eteenpäin vaihtelut vedenottomäärissä
eivät ole olleet kovin suuret. Lupamääräyksessä esitettyyn maksimivedenottomäärään
on vielä matkaa, joten vedenottoa pystyisi tarvittaessa vielä lisäämään.
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TAULUKKO 7. Matoniemen vedenottamolta lähtevä vesi vuosina 2009-2013
(Pieksämäen Vesi 2014).
Matoniemen vedenottamolta lähtevä vesi
Vuosi

2009

2010
Ka.

2011
Ka.

3

m3

( /d Yht.

2012

2013

Ka.

Ka.

3

3

(m /d Yht.

kk

(m3)

)

(m3)

1

7729

249

56668 1828 55175 1780 55359 1786 55010 1775

2

15093 539

48639 1737 50407 1800 52921 1825 49503 1768

3

9430

304

54704 1765 55770 1799 56195 1813 55234 1782

4

15748 525

53562 1785 54989 1833 54657 1822 52671 1756

5

13247 427

55080 1777 56207 1813 58995 1903 55944 1805

6

24051 802

51823 1727 54775 1826 57383 1913 54329 1811

7

43391 1400 50580 1632 54651 1763 59600 1923 55353 1786

8

45399 1464 52902 1707 55740 1798 61020 1968 56281 1816

9

20287 676

52904 1763 53264 1775 52611 1754 54408 1814

10

12168 393

56311 1816 55724 1798 54411 1755 56328 1817

11

57804 1927 53920 1797 54006 1800 53103 1770 54357 1812

12

57047 1840 56158 1812 54638 1763 54610 1762 56864 1834

Koko

32139

vuosi

3

64325
881

2

(m3)

)

65534
1762 6

(m3)

67086
1795 5

(m /d Yht.

(m3/d

Yht.

)

(m /d Yht.

Ka.

)

(m3)

)

65628
1833 3

1798

Matoniemen vedenottamosta saatavan hyödyn on katsottu olevan huomattavasti siitä
mahdollisesti aiheutuvia riskejä suurempi. Pohjavedenpinnat eivät ole juuri
madaltuneet

vedenoton

seurauksena.

Matoniemi

on

Pieksämäen

kaupungin

vedenhankinnan kannalta merkittävä vedenottoalue.

Toimenpidesuositukset

Pohjaveden määrällistä ja laadullista tilaa tulee tarkkailla ympäristölupamääräysten
mukaan.

Matoniemen

vedenottamon

suojaksi

tulisi

määrätä

lähi-

ja
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kaukosuojavyöhykkeet,

joilla

voidaan

vähentää

riskejä

pohjavedelle

ja

vedenottamolle. Pohjavesialue tulee merkitä tienvarsille.
Ahvenlammen heikentynyt vedenlaatu on riski pohjavedelle. Ahvenlammen
pohjanläheinen vesipatsas on talvisin hapeton. Hapen loppuessa pohjan läheisestä
vesipatsaasta vapautuu pohjasedimenttiin keräytynyt fosfori aiheuttaen rehevöitymistä
nk. sisäisenä kuormituksena. Koska Ahvenlampi on kanavan kautta yhteydessä
Hiidenlampeen, kuormittuu myös Hiidenlampi, jossa myös esiintyy säännöllisesti
happikatoa. Ahvenlammen vedenlaadun parantamiseksi on lampeen syytä asentaa
ilmastin, joka pyörittää hapekasta pintavettä pohjaan, ja näin estää fosforin
vapautumisen veteen. Ilmastimen hankinta ja ylläpito ovat kustannuksiltaan
kohtuullisia, ja sen asentaminen tulisikin toteuttaa jo vuoden 2015 aikana.

5.2 Pohjavesialueen öljysäiliöt

Etelä-Savon Pelastuslaitos on suorittanut kesällä 2013 kartoitusta Pieksämäen alueella
pohjavesialueilla olevista öljysäiliöistä kyselytutkimuksella. Myös Hiidenlammen
pohjavesialueen

öljysäiliöitä

kartoitettiin.

Palolaitoksen

kyselytutkimukseen

vastanneiden, palolaitoksen selvityksen ja vuoden 2008 suojelusuunnitelman
selvityksen mukaan tehdyssä taulukossa 8 nähdään kohteet, joissa on joko
maanpäällisiä tai maanalaisia öljysäiliöitä. Yhteensä eri kohteita on saatu selville 25
kappaletta, joista maanpäällisiä öljysäiliöitä sisältäviä on 12 kappaletta ja maanalaisia
säiliöitä sisältävät 13 kappaletta.
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TAULUKKO 8. Hiidenlammen pohjavesialueella sijaitsevat öljysäiliöt.
Maanpäälliset 12 kpl.
Osoite

Määrä

Tila-

Laatu/ Käytöss

Asennus-

vuus

luokka

vuosi

ä

Tarkastettu

Lisätiedot

Valuma-altaassa,
muutama
Palolaitos
vastaukset
2013

Muovi
Museotie 2

1

1,5m3

A

Ei (-06)

1989

Ei

polku 2

1

1,5m3

Muovi

Ei

1995

Ei

Rinnetie 13

2

1,5m3

Muovi

Ei

Heponiementie

2

1,5m3

Kirkkotie 4b

2

1,5m3

Alapellontie

1

15m3

Rauhaniemen-

Palolaitos

kymmenen

litraa polttoöljyä jäljellä

Valuma-altaassa,
pannuhuoneessa
Säiliöt tyhjennetty

taulukko
2013

1976

1983

Heikinlammentie 1
Suojelusuu
nnitelma
2008

Hietakyläntie
10

10m3

Kauppatie 1

5m3

Kuusikankaantie 4

Ei pohjavesialueella

0,6m3

Ei pohjavesialueella

Lahtelantie 19b
Rinnetie 5
Maanalaiset 13kpl
Osoite

Määrä

Alapellontie 13

1

Tila-

Laatu/ Käytöss

Asennus-

vuus

luokka

ä

vuosi

Tarkastettu

C

Ei (-06)

1977

2006

1965

2013

Lisätiedot
Poistetaan

maasta

myöhemmin

Teräs
Alapellontie 22

1

5m3

A

Palolaitos
vastaukset
2013

*suojelusuunnitelma
2008. Tarkistus vuoden
sisällä kesästä 2013
Teräs
Alapellontie 9

1

3m3

A

Kyllä

1976*

2005*

44
12,5m
Jakeluasema

3

Kauppatie 6a

4

7,5m3

Teräs

2x5m3

A

ABC,

ympäristöluvitettu
Kyllä

1994

2010

Kyllä

1968

2012

Ei

1967

2011

Kyllä

1977

Ei

Teräs
Kirkkotie 11

1

10m3

Rinnetie 4

1

3m3

Rinnetie 5

1

3m3*

1

5m3

10

1

3m3

Kirkkotie 8

1

10m3

A
Teräs
A

Suomen

Lujite
muovi

*suojelusuunnitelma

Tihusniementie
82
Palolaitos
taulukko
2013

Suojelusuu
nnitelma

säiliöhuolto

tyhjentänyt
2008
*suojelusuunnitelma

B*

Kyllä

1970

2013

2008

2000

Seuraava tarkastus 2010

Hietakyläntie

Alapellontie 1

5m3

A

1965

Kauppatie 4

10m3

A

1987

10m3

A ja B

1969

A 1994, B

2008
Kirkkotie 4

2

1988, 2006

Taulukossa 9 on esitetty Hiidenlammen pohjavesialueella olevat kohteet, joissa on
ollut öljysäiliöitä käytössä, mutta ne ovat tämänhetkisen tiedon mukaan poistettu
kiinteistöltä tai käytöstä. Näitä kohteita on yhteensä 15 kappaletta.
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TAULUKKO 9. Hiidenlammen pohjavesialueelta käytöstä poistetut öljysäiliöt.
Käytöstä poistetut 15 kpl.
Osoite

Palolaitos

Määrä

Tila-

Laatu/ Poistett

Asennus-

vuus

luokka

u

vuosi

Teräs

1998

Kotamäentie 14

Tarkastettu

Lisätiedot

Säiliö romutettu

vastaukset

Lämminvesivaraajana

2013
Rinnetie 14

1980

Kotamäentie 10

Kyllä

vuodesta 2000

Palolaitos
taulukko
2013

Alapellontie 4

1

3m3

A

2007

1994, 2006

Kauppatie 3

1

3m3

A

Kyllä

1987
Poistettu,

5m3,
Kauppatie 6

2

4m3

A, B

2000

Bensa

m3,
3

5m3

kauppa

paloi

1987

2x13
Kauppatie 6A

kun

99,

bensa

92,

polttoöljy

A, B, B

Kyllä

1985

-,B

2000

2000, 1985

3m3,
Kauppatie 6B

2

4m3

Ei
käytöss
Suojelusuu

Kauppatie 7

1

3m3

B

nnitelma

ä

1989

Täytetty

2008

hiekalla
Kirkkotie 7

1

7m3

B

1983

Kirkkotie 14

1

6m3

A

1979

Kotamäentie 4

1

4m3

A

käytöstä 1968

1979

Pois

3,5m3

1988, 2006
1989

Maavedentie 2

2

5m3

A, A

1994

1979

Rinnetie 15

1

4m3

B

Kyllä

1987

ja

Ei
Tihusniementie
22

Kyselytutkimuksen

käytöss
1

5m3

yhteydessä

Maanpäällinen

ä

kiinteistönomistajille

on

annettu

Keski-Savon

Ympäristötoimen ohje öljysäiliöiden kunnossapidosta ja tarkastamisesta. Ohjeessa on
kerrottu öljysäiliöiden omistajien vastuusta, säiliöiden ja varusteiden tarkastamisesta
ja kunnon huolehtimisesta sekä käytöstä poistetun säiliön käsittelystä. Kiinteistön
öljysäiliöt ovat omistajan vastuulla. Kauppa- ja teollisuusministeriön öljysäiliöiden
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määräaikaistarkastuksia koskevassa päätöksessä edellytetään pohjavesialuilla olevien
öljysäiliöiden tarkastuksista ensimmäisen kerran 10 vuoden kuluessa käyttöönotosta,
jonka jälkeen 5 vuoden välein, ellei tarkastuksissa ilmene syytä tarkastuttaa säiliöitä
useammin esimerkiksi säiliön huonon kunnon takia. Öljysäiliöiden kunnosta on
huolehdittava säännöllisesti, ja ilmentyneistä vioista esimerkiksi täytön yhteydessä on
ilmoitettava säiliön omistajalle, koska vastuu varusteiden ja säiliön kunnosta on
säiliön omistajalla eikä öljyn toimittajalla. Viat tulee korjata seuraavaan täyttökertaan
mennessä.

Toimenpidesuositukset

Pieksämäen kaupungin 23.11.2012 voimaan tulleen ympäristönsuojelumääräyksen 4
luvun 13 §:n mukaan ympäristölle vaaralliset kemikaalit, kuten polttoaineet ja öljyt,
tulee varastoida ja säilyttää siten, että niiden pääsy vesistöön, maaperään tai viemäriin
on estetty. Säiliöiden yhteydessä tulee olla imeytysainetta polttoainevuotojen varalta
ja

tankkauspaikat

on

varustettava

kemikaaleja

läpäisemättömällä

pinnalla,

pinnoitteella tai suojakalvolla. Öljysäiliöt on poistettava viimeistään siinä vaiheessa,
kun niiden käyttö loppuu, jos se on mahdollista rakennuksia vaurioittamatta. Säiliöt on
puhdistettava ennen käytöstä ottoa.
Lisäksi 4 luvun 14 §:n mukaan pohjavesialueilla ei saa varastoida öljyä, kemikaaleja
tai polttoaineita maanalaisissa säiliöissä. Maanalaiset säiliöt on poistettava 7 luvun 22
§:n siirtymäkausimääräyksen mukaan vuoteen 2018 mennessä. Lisäksi maanpäälliset
säiliöt on muutettava 4 luvun 14 §:n määräysten mukaisesti kaksivaippaisiksi
varustettuna vuodonilmaisujärjestelmillä, ylitäytönestolaitteilla ja lukituksella vuoteen
2018 mennessä. Määräysten noudattamista valvoo ympäristönsuojelunviranomainen.

5.3 Haja-asutuksen jätevesi

Keski-Savon Ympäristötoimi suoritti vuonna 2009 projektiluontoisesti selvityksen
Hiidenlammen pohjavesialueella olevista haja-asutusalueen jätevesien käsittelystä.
Edellinen selvitys oli tehty vuonna 2005, ja sen tuloksia käytettiin vuoden 2009
selvityksen pohjatietoina. Projektissa kartoitettiin kiinteistötietojärjestelmän avulla
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pohjavesialueella sijaitsevat ja viemäriverkostoon kuulumattomat kiinteistöt, joita
verrattiin vuoden 2005 selvityksen tuloksiin. Tämän perusteella löytyi 31 kiinteistöä,
joiden jätevesien käsittelyä haluttiin selvittää.
Kyselylomakkeilla, tarkastuskäynneillä ja puhelinhaastatteluilla tehtyyn kyselyyn
vastasi

lopulta

19

kiinteistönhaltijaa.

Vastaamatta

jättäneiden

kiinteistöjen

jätevesijärjestelmän tilaa ei saatu selvitettyä. Vastanneista seitsemän on kunnallisessa
viemäriverkossa ja kolme harkitsee liittymistä. Yhdeksän kiinteistöä ilmoitettiin kesätai loma-asunnoiksi, joissa useimmissa on vähäinen käyttö (alle kuukausi vuodessa).
Näistä kahdella on käytössä saostuskaivo ja imeytys, mutta molemmissa käyttö on
vähäinen ja toinen kiinteistö sijaitsee aivan pohjavesialueen rajan ulkopuolella.
Muissa kesä- ja loma-asunnoissa on ilmoitettu olevan kompostikäymälä. Alueella on
kaksi vakituisessa asumiskäytössä olevaa kiinteistöä, joissa on käytössä umpikaivot, ja
jotka tyhjennetään säännöllisesti useamman kerran vuodessa. (Hänninen 2009.)

KUVA 5. Jäppilän kirkonkylän jätevesiverkko (ruskea viiva).
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Kuvassa 5 näkyy paksulla ruskealla viivalla Jäppilän kirkonkylän jätevesiverkko.
Pieksämäen kaupungin vuoden 2012 ympäristönsuojelumääräyksissä 2 luvun 6 §:ssä
edellytetään,

että

pohjavesialueilla

vesihuoltolaitosten

viemäriverkostoon

kuulumattomilla kiinteistöillä vesikäymälävedet on johdettava umpisäiliöön, jossa
tulee olla täyttymisen ilmaiseva hälytin.

Muut talousjätevedet tulee käsitellä

pienpuhdistamossa tai vähintään 2-osaisessa saostussäiliössä ja maasuodattamossa.
Puhdistettujakaan vesikäymäläjätevesiä ei saa imeyttää pohjavesialueilla, koska
pohjaveden pilaantumisen vaaraa ei saa ympäristönsuojelulain 8 §:n mukaan
aiheuttaa.

Jos puhdistetut jätevedet voidaan johtaa pohjavesialueen ulkopuolelle,

voidaan kaikki jätevedet myös käsitellä hajajätevesiasetuksen 4 §:n tehostetun tason
vaatimusten mukaisesti. Tämä tarkoittaa vähintään 90 % orgaanisen aineen (BHK 7),
85 % kokonaisfosforin ja 40 % kokonaistypen kuormituksen puhdistusvaatimuksia.
Saunojen ja kantovesikohteiden vähäiset pesuvedet voidaan poikkeuksena imeyttää
maaperään, mikäli se voidaan tehdä ympäristön pilaantumisvaaraa aiheuttamatta.

Toimenpidesuositukset

Pieksämäen ympäristönsuojelumääräykset edellyttävät, että sen 5 §:n ja 6 §:n
asettamat vaatimukset käytössä oleville jätevesijärjestelmille on saatava vastaamaan
vaatimuksia

hajajätevesiasetuksen

kiinteistöllä

1

päivänä

määräämässä

tammikuuta

2004

aikataulussa.

olemassa

olleet

Sen

mukaan

käyttökelpoiset

jätevesijärjestelmät, jotka eivät täytä asetettuja vaatimuksia, on saatettava asetusten
mukaisiksi viimeistään viidessä vuodessa hajajätevesiasetuksen voimaantulosta. Tämä
tarkoittaa vuotta 2016. Tätä ennen ympäristönsuojeluviranomaisten tulisi myös
selvittää niiden kiinteistön jätevesijärjestelmät, joista tietoa ei vielä ole. Sen voi
toteuttaa samanlaisella kyselytutkimuksella kuin vuonna 2009, josta voi nyt jättää
kunnalliseen jätevesiverkkoon siirtyneet kiinteistöt pois. Tällöin kohteita on
vähemmän ja tietojen keruu tarkastuksilla ja kyselytutkimuksella voisi olla
helpompaa. Tulosten perusteella tulisi vaatia kiinteistönomistajilta mahdollisesti
tarvittavat toimenpiteet, jotta kiinteistön jätevesijärjestelmä on hajajätevesiasetuksen
mukainen.

49

5.4 Maa-ainestenotto Hiidenlammen pohjavesialueella

Hiidenlammen pohjoispuolella, Kirstinmäen alueella, on käytössä kaksi maaainestenottopaikkaa. Maa-ainestenotto voi aiheuttaa riskin pohjaveden laadulle, kun
pohjaveden

pinnan

ja

maanpinnan

välinen

kerros

ohenee.

Hiidenlammen

suojelusuunnitelmassa vuonna 2008 on esitetty, ettei maa-ainestenotolle myönnettäisi
uusia lupia tai jatkolupia maisemointia lukuun ottamatta. Voimassa olevien lupien
mukainen otto tulisi pyrkiä saattamaan loppuun mahdollisimman pian, sekä varmistaa
alueiden jälkihoito ja maisemointi.

5.4.1 Junttila

Junttilan soran- ja hiekanottoalue sijoittuu Junttila 5:308 –tilalle, joka on
Hiidenlammen pohjoispuolella noin 300 metriä Hiidenlammen varavedenottamosta
pohjois-luoteeseen (KUVA 6). Maa-ainestenotolle on myönnetty lupa maisemointia
varten Pieksämäen kaupungin rakennuslautakunnassa vuonna 2009. Lupa on voimassa
30.6.2014 asti. Ottoalueen koko on 3,0 hehtaaria ja luvassa myönnetty ottomäärä on
120 000 m3. Alueella on ollut luvanvaraista maa-ainestenottoa myös vuodesta 1997
vuoteen 2007.
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KUVA 6. Maa-ainesten ottoalueet punaisella Junttila (5:308), Multala (7:27) ja
Multalan Sora (7:23) (Suomen Salaojakeskus 2008).

Lupahakemusta varten tehdyn ottosuunnitelman mukaan (Suomen Salaojakeskus Oy
2008) maa-ainestenottoa jatketaan etelän ja koillisen suuntaan vanhasta ottopaikasta
laajentamalla aluetta hieman, jotta luiskat saadaan viimeisteltyä maastoon paremmin
sopivaksi kokonaisuudeksi sekä käytettyä alueen soravarat paremmin. Kyseessä on
maisemointiotto, jolla maisemointi ja soranotto alueella saadaan päätökseen.
Suunnitelman mukaan ottotaso pidetään alimmillaan +109,00 m, jolloin suojakerros
korkeimmillaan havaitun pohjaveden pinnan +102,50 m N60-tasoon on noin 6 metriä.
Maisemointia varten montun pohjalle levitetään noin 30 cm:n kerros hiekkaa, jonka
päälle rakennetaan noin 10 cm paksu hiekan ja orgaanisen aineen muodostama
kasvualusta, jolla pyritään helpottamaan kasvien juurtumista. Alue muotoillaan
ympäristöön sopivaksi loivapiirteiseksi painanteeksi. Tiet ja muut tiivistyneet maa-
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alueet möyhennetään ja pehmennetään sekä montun pohjaan jätetään loivapiirteisiä
kumpareita ja harjanteita.

Luontoon kuulumattomat rakenteet ja jätteet poistetaan

alueelta jälkihoidon yhteydessä.
Maa-ainestenottolupamääräysten (Pieksämäen kaupunki 2009) mukaan edellä
mainittujen toimenpiteiden lisäksi pohjaveden pinnan havainnointia on tehtävä kaksi
kertaa vuodessa, eikä pohjaveden havaintoputkea saa poistaa. Haettu kymmenen
vuoden ottoaika on lyhennetty viiteen vuoteen, koska maisemointiotoksi sen on
katsottu olevan riittävä. Alueet, joilta on ennen otettu maa-ainesta sallitun
ottokorkeuden alapuolelta, tulee täyttää vastaamaan riittävää suojakerrosta. Lisäksi
metsittäminen on tehtävä istuttamalla ennen lupakauden loppua ja maisemointi
suoritettava vaativan tason mukaisesti. Maa-ainestenottolupahakemuksessa on
mukana Etelä-Savon ELY-keskuksen ja Keski-Savon Ympäristötoimen lausunnot,
joiden molempien mukaan alueelle ei tule myöntää uusia maa-ainesottolupia
maisemointia lukuun ottamatta ja maisemointi tulee suorittaa lupa-ajan loppuun
mennessä.
Alueelle on myönnetty myös ympäristölupa vuonna 2009 koskien soran murskausta
siirrettävällä

murskauslaitoksella.

Lupamääräysten

mukaan

suurin

sallittu

murskemäärä vuosittain saa olla enintään 60 000 tonnia ja murskaustoimintaa voi
harjoittaa 1 - 2 kuukautta vuosittain.

Ympäristölupa on voimassa yhdessä maa-

ainesottoluvan kanssa 30.6.2014 asti, jotta tarkoituksenmukainen jälkihoito saadaan
suoritettua. Luvan myöntämisen perusteeksi todettiin, ettei toiminta aiheuta
toimiessaan lupamääräysten edellyttämällä tavalla terveyshaittaa, merkittävää muuta
ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, pohjaveden tai maaperän pilaantumista eikä
erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista.

Toimenpidesuositukset

Koska maa-ainesotto- ja ympäristöluvan mukaan kyseessä on maisemointiotto, jonka
tarkoituksena on saattaa alueen soranotto ja maisemointi päätökseen, ei alueelle tulisi
enää

myöntää

uutta

maa-ainestenotto-

ja

ympäristölupaa

nykyisten

lupien

umpeutuessa. Maisemointi on suoritettava loppuun nykyisten lupien loppuun
mennessä eli 30.6.2014. Tällöin alueella tulisi suorittaa lopputarkastukset, jolloin
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voidaan todeta, että toiminnanharjoittaja on toiminut lupamääräysten mukaisesti.
Ympäristöluvan

jälkitarkastuksen

ympäristönsuojeluviranomainen

eli

murskaustoiminnan

ja

maisemoinnin

jäljet

suorittaa

toteutumisen

rakennusvalvontaviranomainen.

5.4.2 Multalan Sora Oy

Multalan Sora Oy:n maa-ainestenotto sijoittuu Multalan (7:27) ja Multalan Soran
(7:23) palstoille Hiidenlammen pohjoispuolelle (Kuva 8). Alueella on ollut maaainestenottoa yli 10 vuoden ajan. Edellinen lupa oli voimassa 28.2.2013 asti, jonka
jälkeen Multalan Sora Oy on hakenut jatkolupaa maa-ainesten otolle. Pieksämäen
kaupungin rakennuslautakunta on myöntänyt hiekan, soran ja kiviaineisten otolle
kalliosta jatkoluvan 25.4.2013. Jatkoluvan voimassaoloaika on 8.6.2013 – 7.6.2033 eli
20 vuotta.
Ottoa suoritetaan kahdessa vaiheessa, jolloin ensimmäisen vaiheen ottoalueen koko on
5,92 ha ja toisen vaiheen 2,84 ha. Vuotuiseksi ottomääräksi on arvioitu 27 500 m3 ja
kokonaisottomääräksi

550 000

m3.

Maa-ainestenottoluvan

lupamääräysten

(Pieksämäen kaupunki 2013) mukaan alin ottotaso on 107,00 m (N60), jolloin
ottosuunnitelmassa esitetyn korkeimman pohjaveden pinnan ja ottotason väliin jää 4
metrin suojakerros. Ennen ottovaiheesta toiseen siirtymistä, tulee ottoalueen luiskat ja
pohjataso jälkihoitaa kulkureittejä lukuun ottamatta. Alueella ei saa huoltaa koneita ja
laitteita, ja haitallisten aineiden maaperään joutumisen estämiseksi tulee niiden
säilytyspaikat olla tiiviillä alustoilla. Alueella ei tule varastoida polttoaineita, öljyjä tai
muita pohjaveden pilaantumista aiheuttavia aineita. Öljytuotteiden käsittelypaikat on
varustettava asianmukaisin suojavarustein, ettei maaperään pääse haitallisia aineita.
Maa-ainesten ottomäärät ja laatu on ilmoitettava viranomaisille, kuin myös
pohjaveden tarkkailun tulokset ja tehdyt maisemointitoimenpiteet. Maa-ainesten
ottamisen päätyttyä, tai viimeistään ennen kuin luvan voimassaoloaika on
umpeutunut, on alueella suoritettava loppukatselmus ja toiminnanharjoittajan on
toimitettava valvontaviranomaiselle loppumittauspöytäkirja.
Maisemointi tulee suorittaa

metsittämällä metsätalousmaaksi vaativan

tason

mukaisesti vaiheittain työn edetessä. Kasvukerroksena tulee käyttää pääosin alueelta
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kuorittuja pintamaita, mutta jos sitä ei ole riittävästi tarjolla, voi alueelle tuoda
muualta puhtaaksi todettuja humuskerroksen rakentamiseen soveltuvaa ainesta. Tästä
on kuitenkin sovittava valvontaviranomaisen kanssa ennen maa-aineksen tuontia.
Alueella 7.10.2013 tehdyn tarkastuksen mukaan ottoalue oli siistissä kunnossa eikä
polttoaine- ja voiteluainevarastoja ollut (Isohella 2013).
Lupapäätöstä tehdessä on saatu lausunnot Pohjois- ja Etelä-Savon ELY-keskuksilta,
Keski-Savon Ympäristötoimelta ja Etelä-Savon maakuntaliitolta. Pohjois-Savon Elykeskus otti kantaa hakemuksen liikennejärjestelyihin eikä sillä ollut muuta
huomauttamista lupahakemukseen (Pohjois-Savon ELY-keskus 2013). Etelä-Savon
maakuntaliiton lausunnon (2013) mukaan alueelle ei tulisi myöntää ottolupaa muuten
kuin vanhan ottoalueen maisemoinniksi. Sen mukaan ottosuunnitelma olisi pitänyt
laatia perusteellisemmin, koska ottoalue sijaitsee tärkeällä I-luokan pohjavesialueella
ja harjualueella ja ottomäärä on suuri. Maakuntaliiton lausunnossa todetaan, että
suunnitelmasta puuttuu ympäristövaikutusten arviointi sekä alueen kaavatilanne.
Lisäksi 20 vuoden ottoluvan myöntämiseksi ei nähty perusteluita. Keski-Savon
Ympäristötoimen lausunnossa (2013) on todettu, että lupa tulisi myöntää vain 10
vuodeksi ensimmäisen vaiheen massamäärälle 250 000m3. Pohjaveden pintaa ja laatua
tulisi tarkkailla ja jälkihoito suorittaa vaativalla tasolla.
Etelä-Savon

ELY-keskuksen

lausunnossa

(11.2.2013)

todetaan

suunnitelman

mukaisen ottamisen edellyttävän lisäselvityksiä. Sen mukaan pohjavesiolojen
tarkemmaksi selvitykseksi tulee luotaamalla ja kairaamalla selvittää kalliopinnan
asema sekä pohjaveden pinnankorkeus. Toiminnanharjoittaja on toimittanut EteläSavon ELY-keskukselle raportin vuonna 2011 laaditusta alueen maatutkaluotauksesta,
jonka perusteella ELY-keskus on todennut kallion ottamisen olevan mahdollista ja
maa-aineslupa on myönnetty.
Lupa on kuitenkin myönnetty Keski-Savon Ympäristötoimen ja Etelä-Savon
maakuntaliiton lausunnoista huolimatta. Lisäksi Etelä-Savon Ympäristökeskuksen
vuoden 2008 Hiidenlammen pohjavesialueen suojelusuunnitelmassa on todettu, ettei
alueelle tule myöntää uusia maa-ainestenottolupia tai jatkolupia maisemointia lukuun
ottamatta, mistä tässä tapauksessa ei ole kyse. Etelä-Savon ELY-keskuksen
lausunnoissa ei ilmene selkein perustein miksi tärkeällä I-luokan pohjavedenottamolla
maa-ainestenottolupa voitaisiin myöntää 20 vuodeksi vastoin
suojelusuunnitelman toimenpidesuosituksia.

lausuntoja ja
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Maatutkaluotausten mukaan ottoalue on kuitenkin vedenjakajalla ja pohjaveden
virtaus olisi koilliseen poispäin pohjaveden muodostumisalueelta ja vedenottamoiden
suunnalta. Kuvassa 7 ottoalueen oikealla reunalla on maatutkaluotausten mukaan
korkeampi kallioharjanne, joka toimii vedenjakajana, jolloin pohjavesivirtaus
suuntautuisi kuvassa takana näkyvää Ala-Lyly-järveä kohti pois pohjaveden
päävirtaussuunnasta.

KUVA 7. Multalan Soran maa-ainesottoalue (Viistoilmakuva).

Myös

alueelle

murskausta

varten

haetussa

Ympäristölautakunta 2011) on todettu sama.

ympäristöluvassa

(Keski-Savon

Tämä selittänee maa-ainesluvan

myöntämisen.

Toimenpidesuositukset

Tulee kuitenkin muistaa, että riski pohjaveden laadun pilaantumiselle on edelleen
olemassa,

myös

epäsuorien

vaikutusten

kuten

liikenteen

vuoksi.

Toiminnanharjoittajan tulee tarkkailla pohjavettä lupamääräysten mukaan. Lisäksi
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ympäristönsuojelulain 8 §:n 1 momentti kieltää pohjaveden pilaamisen. Se sisältää
vaaran aiheuttamisen kiellon, eikä toiminnan tarvitse aiheuttaa konkreettista
pilaantumista

ollakseen

pohjaveden

pilaamiskiellon

vastaista.

Pohjaveden

pilaamiskielto koskee kaikkea maaperässä olevaa pohjavettä riippumatta sen
virtaussuunnasta ja siitä, onko se vedenottamoiden ottoalueen pohjavettä. Tämä tulisi
huomioida yhdessä vastalausuntojen kanssa tarkemmin tulevissa lupahakemuksissa, ja
saattaa maa-ainestenotto loppuun pohjavesien suojelusuunnitelman mukaan.

5.4.3 Vanhat maa-ainesten ottoalueet

Pieksämäen kaupunki on ottanut soraa ja hiekkaa Matoniemen palstalla 4:53.
Kyseisellä alueella on myös Matoniemen vedenottamo. Maa-ainesottolupamääräysten
mukaisesti ylimmän pohjavedenpinnan tason ja alimman ottamistason väliin on
jäätävä neljän metrin suojakerros. Maa-ainesottotoiminta on nyt loppunut ja
maisemointi suoritettu lähes loppuun. Alueelle on istutettu taimia ja viimeiset pienet
hiekka- ja sorakasat käytetään teiden hiekoitukseen.
Ahvenlammen ja Hiidenlammen välisellä kaistaleella on ollut maa-ainestenottoa,
jonka vaikutuksena alueen pinnanmuodot ovat muuttuneet merkittävästi. Vuoden
1969 Jäppilän peruskartasta (KUVA 8) näkee koko lampien välisen alueen olleen
soran- ja hiekanottokäytössä. Nykyisin alue on alavaa ja metsittynyttä.
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KUVA 8. Punaisella Ahvenlammen ja Hiidenlammen välinen maa-ainesten
ottopaikka Jäppilän peruskartassa 1969.

Toimenpidesuositukset

Hiidenlammen suojelusuunnitelmassa 2008 on todettu alueella toimineen asfaltti-,
öljysora- tai murskausasemia. Aseman sijainti tulee selvittää ja pyrkiä saamaan
yleiskuva entisestä toiminnasta. Tällaiset asemat lisäävät pohjaveden pilaantumisriskiä
varsinkin, jos koneiden yhteydessä on säilytetty polttonesteitä sekä öljyä, jotka ovat
voineet valua maahan. Pohjavedestä tulisi ottaa näytteet ja ne sekä alueen maaperä
olisi tutkittava aseman kohdalta. Näin voidaan varmistua, ettei maaperä ole
pilaantunut, eikä riskiä pohjaveden laadulle aiheudu.
Maaliskuussa 2014 on käyty maastokatselmuksella alueen nykyisen omistajan kanssa,
jonka mukaan alueella on toiminut murskausasema 1970-luvun alussa kuvassa 10
olevalla paikalla. Asfaltti- ja öljysora-asemia ei omistajien tietojen mukaan alueella
ole ollut. Omistajille on esitetty JASKA-hankkeeseen hakeutumista, jolloin
murskausaseman alueelta voidaan selvittää mahdollinen maaperän pilaantuneisuus
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ilman, että nykyisille maanomistajille koituu siitä kustannuksia. JASKA-hankkeesta
on kerrottu enemmän tämän tekstin kappaleessa 6.2.

5.5 Maatalous

Hiidenlammen pohjavesialueella on jonkin verran maataloutta Jäppilän kirkonkylän
eteläpuolella. Mäntylän tilan alueella Tomperinniemessä ja Likolammen ympärillä on
laidun- ja peltoalueita. Myös kylän länsipuolella Heikinlammen ja Nurkkalan tilan
alueilla on laiduntaa, mutta nämä eivät kuulu Hiidenlammen pohjavesialueeseen.

KUVA

9.

Nurkkalan

ja

Mäntylän

pohjavesialueen reunalla (Hellström 2012).

tilan

peltoalueet

Hiidenlammen
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Kuvassa 9 olevan kartan peltoalueilla 8 ja 9 laiduntaa lampaita ja peltoalue 11 on
luomuviljelykäytössä, joka sopii hyvin pohjavesialueille. Lampaiden laiduntamisella
ei arvella olevan niin suurta lannoitusvaikutusta kuin karjanlannalla, joten vaikutukset
pohjaveteen jäänevät vähäisiksi, varsinkin kun pohjaveden purkautumissuunta on
Syvänsiä kohti. (Hellström 2012.)
Ylämaan karjaa kasvatetaan kolmella tilalla, joilla jokaisella on noin 40-45 eläintä ja
viljeltyä aluetta 55-66 hehtaaria. Yksi tiloista on Nurkkalan tila lähellä Jäppilän
kirkonkylää. Sen karja laiduntaa pääosin Heikinlammen puoleisella alueella, joka ei
ulotu Hiidenlammen pohjavesialueelle. Laiduntaminen tapahtuu kierroittain, jossa
kahden kesän laiduntamisen jälkeen kahtena seuraavan vuotena alueelta korjataan
säilörehu. Tämän jälkeen talvi laidunnetaan. Seuraavana kesänä alue muokataan ja
kasvatetaan heinäsiemen, ilman että alueelle pääsee eläimiä.

Ylämaan karjan on

kuitenkin todettu heikentäneen läheisen Heikinlammen veden laatua etenkin
hygieenisen laadun kannalta paikallisesti, koska laitumet ylettyvät rantaveteen saakka.
Haittojen ehkäisemiseksi nautakarjan pääsy veteen, lukuun ottamatta juomapaikkoja,
on estetty. Heikinlampeen ulottuvien juomapaikkojen maanpintaa on sorastettu sekä
pyritty pitämään laitumet nurmipeitteisenä laiduntamisen ajan. Sekä karjankasvatus
että peltoviljely ovat luonnonmukaista (luomua) eikä keinolannoitteita käytetä.
Lannoitus perustuu pelloille jäävään karjanlantaan sekä typensitojakasvien käyttöön.
Ylämaan karjatiloilla ei ole ympäristölupia. (Kakriainen 2012.)
Ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:n mukaan eläinsuoja tarvitsee ympäristöluvan, jos se
on tarkoitettu 30

lypsylehmälle tai 80

lihanaudalle.

Eläinsuojaan kuuluu

tuotantorakennukset ja ulkotarhauksen sääsuojat, ja sen toiminnallisiin osiin kuuluu
mm. ulkotarhaus ja laiduntaminen, lannan käsittely ja hyödyntäminen sekä rehun
valmistus ja varastoiminen. Lupaa voidaan kuitenkin edellyttää myös pienemmälle
eläinsuojalle, jos se sijoittuu vedenhankinnan kannalta tärkeälle tai muuten siihen
hyvin soveltuvalle pohjavesialueelle ja toiminnasta voi aiheutua pohjaveden
pilaantumisen vaaraa. (Ympäristöministeriö 2010.) Pieksämäen kaupungin vuoden
2012 ympäristönsuojelumääräysten 12 §:n mukaan sen lisäksi, mitä Valtioneuvoston
asetuksesta maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin rajoittamisesta on
säädetty (931/2000), on talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden
ympärillä oltava vähintään 50 metrin suojavyöhyke mikäli lietelantaa, virtsaa,
puristenestettä tai jätevesilietettä käytetään lannoitukseen. Lietelannan, puristenesteen,
kuivalannan ja virtsan levittäminen pohjavesialueilla sijaitseville peltoalueille voidaan
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sallia

tapauskohtaisesti.

Levityksestä

on

tehtävä

ilmoitus

ympäristönsuojeluviranomaiselle riittävän ajoissa.

Toimenpidesuositukset

Ympäristöluvan vaatimista Ylämaan karjan pidolle tulisi pohtia, jos laidunalueet
muuttuvat pohjavesialueelle, karjan määrä lisääntyy tai jos karjankasvatus ja
peltoviljely muuttuvat pois luomutuotannosta eli maatilojen toiminta muuttuu
oleellisesti nykyisestä. Laidunkarja voi aiheuttaa ongelmia, jos maan pinta rikkoutuu.
Myös lannoitteet ja torjunta-aineet aiheuttavat riskiä pohjavedelle. Laumat ovat
nykyisellään melko pieniä, ja karjankasvatus ja peltoviljely ovat tällä hetkellä
luomutuotantoa

ja

laiduntaminen

tapahtuu

kierroittain.

Lisäksi

pohjaveden

virtaussuunta on kohti Syvänsiä.

5.6 Vanhat kaatopaikat ja jäteveden imeytyslammikko

Hiidenlammen pohjavesialueen suojelusuunnitelmassa (Ylönen & Tyrväinen 2008)
esiteltiin kolme pohjavesialueella toiminutta kaatopaikkaa sekä yksi kaatopaikan
vieressä ollut jätevesien imeytyslammikko. Alueet on esitelty aiemmin luvussa 4 ja
niiden sijainnit on esitelty oheisessa kuvan 10 kartassa. Nämä alueet voivat aiheuttaa
riskin pohjaveden laadulle, jos maaperään on jäänyt haitta-aineita aiemmilta vuosilta
kaatopaikalle kertyneestä jätteestä ja jätevedestä.
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KUVA 10. Hiidenlammen pohjavesialueen riskikohteita.

Hiidenlammen länsipuolinen kaatopaikka ja jätevesien imeytyslammikko sekä
Kirstinmäen vanha kaatopaikka on kunnostettu vuonna 1997 massojen vaihtotyönä.
Etelä-Savon ympäristökeskuksen päätöksen (26.6.1997/0596Y0117) mukaan jätteiden
poiston jälkeen maapohjasta tuli ottaa tarkistusnäytteet alueiden puhtauden
toteamiseksi. Näytteistä tuli analysoida mm. raskasmetallit sekä VOC- ja PAHyhdisteet. Työmaakokouksen 2/97 asialistassa kuitenkin todetaan, ettei jäteveden
imeytyslammikon ja sen viereisen kaatopaikan näytteitä ole määritetty kuin
aistinvaraisesti eli vastoin hyväksyttyä suunnitelmaa. Vuosina 2006 ja 2009
pohjaveden alueelta otettiin pohjavesinäytteet putkesta MV1, joiden mukaan
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jäteveden imeytysaltaan vaikutus oli edelleen havaittavissa. (Ylönen & Tyrväinen
2008.)

Toimenpidesuositukset

Koska kunnostuksen ympäristöluvan mukaiset näytteet ovat ottamatta kaikista
kaatopaikoista, ei alueiden maaperän puhtaudesta voi olla täysin varmoja. Lisäksi
Jäppilän vanhinta tiedossa olevaa kaatopaikkaa Ahvenlammen ja Hiidenlammen
välisellä alueella ei ole tiettävästi tutkittu lainkaan.

Koska se sijaitsee lähellä

Matoniemen vedenottamoa ja pohjaveden virtaussuunta on suoraan vedenottamolle
päin, tulisi tämä alue tutkia ja varmistaa, ettei maaperä ole pilaantunut. Tarvittaessa
tulee asentaa pohjavedenhavaintoputket ja kaivaa koekuoppia maanäytteitä varten,
jotta näiden alueiden tila saataisiin selvitettyä. Näytteistä tulisi analysoida ainakin
raskasmetallit,

öljyhiilivedyt,

torjunta-aineet

ja

PAH-yhdisteet.

Tutkimusten

perusteella voidaan todeta, esiintyykö vanhoilla kaatopaikoilla ja jäteveden
imeytyslammikolla maaperän ja pohjaveden laadun paikallista pilaantumista, ja onko
kunnostustoimille tarvetta näillä alueilla.

5.7 Liikenne

Hiidenlammen pohjavesialueen läpi kulkevat seututie 453 (Pieksämäki-JäppiläVarkaus-tie), yhdystie 4520 (Jäppilä-Karkkola-tie), yhdystie 15290 (Ruuhilammentie
paikallistie), yhdystie 15329 (Maaveden paikallistie) ja yhdystie 15289 (Kotamäen
paikallistie). Näistä seututie 453 kulkee Matoniemen vedenottamon välittömässä
läheisyydessä, ja on näin ollen suurin riski pohjaveden pilaantumiselle liikenteen
osalta. Oheisessa kartassa näkyy teiden sijainnit tienumeroineen Jäppilän kirkonkylän
alueella (KUVA 11).
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KUVA 11. Jäppilän kirkonkylän tiet.

Suomen tieverkko on jaettu viiteen talvihoitoluokkaan: Is, I, Ib, II ja III, joista
kullakin on toisistaan poikkeavat palvelutasot ja laatuvaatimukset. Mitä korkeampi
laatuluokka, sitä parempi on tien kunto talvella. Teitten luokitukseen vaikuttavat mm.
paikalliset olosuhteet, liikennemäärä ja sen luonne sekä asetetut luokkakriteerit.
(Tiehallinto 2008.)
Seututie 453 kuuluu II-luokkaan. Tien pinta on talvella pääosin polannepintainen, eli
siinä on pakkautunut lumi- tai jääharjanne, ja liikennemäärästä riippuen tie on osittain
urautunut. Tie hiekoitetaan ongelmatilanteissa, jonka lisäksi risteysalueet sekä mäet ja
kaarteet hiekoitetaan, jotta ajaminen on normaalitilanteissa turvallista eli tie on
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riittävän pitävä ja tasainen. Vaikeissa säätilanteissa käyttäjiltä edellytetään erityistä
varovaisuutta.
Yhdystie 4520 kuuluu II-luokkaan Jäppilän kirkonkylän läheisyydessä, mutta muuttuu
sen ohitettuaan III-luokan tieksi. Yhdystiet 15290, 15329 ja 15289 kuuluvat kaikki IIIluokan

talvihoitoluokkaan.

III-luokan

tiestöt

ovat

pääosan

aikaa

talvesta

polannepintaisia ja teissä voi olla paikoitellen uria. Ajo-olosuhteet ovat pakkaskeleillä
pääosin tyydyttävät, mutta sään muuttuessa erityisesti alijäähtyneen veden sataessa
ajo-olosuhteet ovat ongelmalliset ja ajaminen vaatii suurta varovaisuutta.
Keskimääräinen vuorokausiliikenne seututiellä 453 ja yhdystiellä 4520 on noin 1000
ajoneuvoa vuorokaudessa vuoden 2013 tietojen perusteella, mutta Varkauden
suuntaan liikenteen määrä on hieman vähäisempi (TAULUKKO 10). Raskasta
liikennettä on eniten yhdystiellä 4520 ja seututiellä 453 Pieksämäen suuntaan ja
jälleen vähäisempi Varkauden suuntaan. Muiden yhdysteiden liikennemäärät ovat
vähäisiä ja vain Maaveden yhdystien 15329 liikennemääristä saatiin tieto.
Onnettomuusmäärät alueella ovat hyvin vähäisiä. (Hyttinen 2014.)

TAULUKKO 10. Jäppilän alueen pääteiden keskimääräiset vuorokauden
liikennemäärät (KVL) vuonna 2013 (Hyttinen 2014).
Tie

KVL

KVLras

Pieksämäki

1039

30

453 Varkaus

710

15

4520

951

48

170

9

453

15329
Maavesi

Toimenpidesuositukset

Tiesuolausta ei sallita pohjavesialueella. Matoniemen vedenottamon läheisyydessä
olevan seututie 453:n osalta tulisi miettiä pohjavesisuojausten rakentamista, jotta
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pohjaveden pilaantumisen riski pienenisi mahdollisissa onnettomuustapauksissa.
Myös tiealueen hulevedet tulisi johtaa pois hallitusti.
Jäppilän kirkonkylän läpi kulkee Kelkkareitit.fi-sivuston mukaan (KUVA 12)
moottorikelkkareitti kirkonkylän läpi Ahvenlammen ja Hiidenlammen kautta.
Ympäristönsuojeluviranomaisen mukaan reitti ei ole virallinen moottorikelkkailureitti
eli tieliikennelain mukainen tie.

KUVA 12. Moottorikelkkareitti Jäppilän läpi (Kelkkareitit.fi, 2014).

Toimenpidesuositukset

Maastokatselmuksen perusteella reitti on aktiivisessa käytössä. Reitti kulkee
pohjoiseen kohti Suonenjokea ja etelässä se haarautuu kohti Pieksämäkeä sekä
Varkautta ja Joroista. Reitin kulku läpi pohjavesialueen muodostaa riskin pohjaveden
laadulle. Moottorikelkoista voi valua polttoaineita tai öljyä maahan tai jäälle
esimerkiksi onnettomuustilanteissa ja sitä kautta kulkeutua pohjaveteen asti. Reitille
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on etsittävä uusi linjaus kokonaan pohjavesialueen ulkopuolelta. Sille on myös
haettava maastoliikennelain mukainen lupa, jolloin reitille saadaan vastuullinen haltija
ja kunnossapitäjä. Huonokuntoinen reitti lisää onnettomuus- ja maaperän sekä
pohjaveden pilaantumisen riskiä.

5.8 Sähkömuuntajat

Hiidenlammen pohjavesialueen sähkömuuntajat ovat riski pohjavedelle niiden
muuntajaöljyjensä vuoksi, jos ne pääsevät vuotamaan järjestelmästä. Öljyvuoto voi
tapahtua muuntajan äkillisen vioittumisen seurauksena tai pitkäaikaisena vuotona,
joka voi johtua osien ikääntymisestä tai rakenneviasta. Yleensä vuodot havaitaan
nopeasti, koska muuntajat vioittuvat pian öljyn vähetessä. Suurin riski on kuitenkin
se, jos muuntaja vaurioituu niin pahoin, että suuri osa muuntajaöljystä pääsee
vuotamaan maaperään. Tämä voi tapahtua esimerkiksi salaman iskun seurauksena tai
muussa äkillisessä vioittumisessa.
Hiidenlammen alueella on 7 Savon Voiman sähkömuuntajaa. Näistä suurin, jossa on
480 kg öljyä, on varustettu keräyssäiliöllä, kuten myös Matoniemen muuntaja. Loput
muuntajat ovat ilman keräyssäiliöitä ja kaikkien muuntajien sijainnit ja öljymäärät
näkyvät kuvasta 13. (Pennanen 2014.)
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KUVA

13.

Hiidenlammen

pohjavesialueen

sähkömuuntajat

(Ylönen

&

Tyrväinen 2008).

Lähes välittömästi pohjavesialueen ulkopuolella sen itä-puolella Tihusniementien
varressa on myös Savon Voiman sähköasema, jossa on noin 12,2 tonnia öljyä.
Sähköasema on varustettu suoja-altailla.
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Toimenpidesuositukset

Pohjavesialueella ja erityisesti vedenottamoiden läheisyydessä sijaitsevat muuntajat
tulisi varustaa riittävillä suojauksilla öljyvuotojen varalta. Pieksämäen kaupungin
ympäristönsuojelumääräysten 4 luvun 14 §:n mukaan pohjavesialueilla sijaitsevat
sähkön jakelumuuntajat tulee suunnitella siten, ettei muuntajaöljyä pääse maaperään.
Käytössä

olevien

pylväsmuuntajien

sisältämän

öljyn

pääsy

maaperään

vauriotilanteessa tulee estää rakentamalla maaperän riittävät tiivistysrakenteet.
Määräysten mukaiset maaperäsuojaukset on tehtävä 1.1.2018 mennessä. (Pieksämäen
Kaupunki 2012.)
Muuntajan alle voidaan rakentaa suoja-allas tai keräyssäiliö, johon mahdollisesti
vuotanut öljy jää. Muuntamoiden alapuolinen maa-alue voidaan tiivistää siten, ettei
imeytymistä maaperään voi tapahtua. Vaihtoehtoisesti öljyttömiin muuntajiin
siirtyminen olisi hyvä ratkaisu. Sähköyhtiön tulee olla ajan tasalla alueella olevista
muuntajista ja ylläpitää
muuntajakohtainen

karttaa,

riskinarviointi

josta muuntajien paikat näkyvät.
ja

parannustoimien

Lisäksi

tekeminen

on

toimenpidesuosituksena pohjavesialueella sijaitseville sähkömuuntajille.
Savon Voiman on tarkoitus kaapeloida alueen sähköverkosto ja varustaa tällöin kaikki
Hiidenlammen alueen muuntajat keräyssäiliöillä. Se tehdään aikaisintaan vuonna
2015. Savon Voiman mukaan alueen muuntajissa ei ole ollut tiedossa olevia vuotoja ja
mahdollisista

vuodoista

on

ohjeistettu

urakoitsijoita

ilmoittamaan

aina

hätäkeskukselle. (Pennanen 2014.)

5.9 Tielaitoksen vanha varikko (4:20)

Matoniemen vedenottamosta koilliseen on sijainnut ennen vanha tielaitoksen varikko
(Kuva 12). Vuoden 2008 suojelusuunnitelman mukaan varikko on toiminut pääosin
suolavarastona. Tietojen mukaan kiinteistön pintamaa on värjääntynyt tummaksi.
Maastokatselmuksella helmikuussa 2014 on todettu kiinteistöllä olevan kolme
rakennusta. Yksi näistä on selkeästi ollut koneiden varasto- tai huoltohalli, jossa näytti
olevan maapohjainen lattia. Tämän rakennuksen pihan toisella puolella on vanha
lämpökattila, joka on nykyisen omistajan varastoima. Sen sisältä kantautuu selvästi
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öljypitoinen haju. Nykytiedon perusteella on mahdollista, että alueella on tapahtunut
ajoneuvojen tankkausta ja huoltotoimintaa ainakin jossain määrin.

Toimenpidesuositukset

Koska alue sijaitsee lähellä Matoniemen vedenottamoa mäen harjalla, josta
pohjaveden virtaussuunta on kohti vedenottamoa, tulisi sen mahdolliset vaikutukset
pohjaveden laadulle selvittää. Vedenottokaivo K5 on suoraan alueen länsipuolella
noin 150 metrin päässä ja kaivo K6 samalla etäisyydellä alueesta lounaaseen seututie
453:n toisella puolella. Kaivon K5 ja alueen välissä on pohjaveden havaintoputki P404, josta tulisi ottaa näytteet pohjaveden laadusta. Tästä voisi näkyä onko
pohjavedessä mahdollisesti haitta-aineita, jotka olisivat peräisin vanhalta varikolta.
Varikon piha-alueelta, jossa on mahdollisesti suoritettu polttoaineen jakelua
työkoneille, tulisi ottaa näytteitä maaperästä, jolloin voitaisiin selvittää onko maaperä
mahdollisesti öljyllä pilaantunut. Sama tulisi selvittää huoltohallin alueelta, mikäli
siellä todella on maapohja. Myöhemmin tässä työssä esiteltävän JASKA-hankkeen on
ajateltu soveltuvan hyvin tämän riskikohteen selvittämiseksi ja riskin poistamiseksi.

6 RISKIEN POISTOMAHDOLLISUUDET

6.1 Riskien poiston toimenpideohjelma

Vuoden 2008 suojelusuunnitelmassa on tehty toimenpideohjelma Hiidenlammen
pohjavesialueella sijaitseville riskitoiminnoille. Sitä on päivitetty vuonna 2012, ja nyt
vuonna 2014 yhdessä Keski-Savon Ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa, ja se on
nähtävillä kokonaisuudessaan liitteessä 2. Punaisella esitetyt toimenpidesuositukset
ovat vuodelta 2014. Toimenpideohjelman tavoitteena on vähentää Hiidenlammen
alueen

pohjavedelle

kohdistuvia

riskejä.

Toimenpideohjelmassa

on

esitetty

riskikohdekohtainen toimenpide ja sen vastuutaho. Vastuutahona voi toimia
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esimerkiksi toiminnanharjoittaja tai kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen. Myös
valvonta- tai seurantavastuutaho on määritelty, ja jona voi toimia esimerkiksi EteläSavon ELY-keskus. Lisäksi toimenpiteille on esitetty tavoiteaikataulu ja mahdollisesti
jo toteutunut tai käynnistetty toimenpide. Lopulta on esitetty lisätietoja mahdollisista
toimenpiteistä.
Osa toimenpiteistä on esitelty jo aiemmin tässä tekstissä kyseisten riskitoimintojen
kohdalla, kuten öljysäiliöiden saattaminen ympäristönsuojelumääräysten mukaiseksi
ja

haja-asutuksen

jätevesien

käsittely.

Pieksämäen

kaupungin

ympäristönsuojelumääräysten asettamien vaatimusten noudattamisen seuranta on hyvä
keino vähentää tiettyjä riskejä alueella. Lisäksi maa-aines- ja ympäristölupien
lupamääräyksillä voidaan vaikuttaa riskikohteisiin, ja rajoittaa niiden aiheuttamaa
riskiä pohjavedelle. Kaikkia riskitoimintoja ja niiden vaikutuksia ei ole tarkemmin
käsitelty

tässä

riskivaikutukset

tekstissä,
on

vaan

arvioitu

esimerkiksi

vähäisiksi

ja

hautausmaan
ne

on

ja

jätetty

metsätalouden
pois.

Niiden

toimenpidesuositukset kuitenkin löytyvät toimenpideohjelmasta. Alueen riskeihin
voidaan vaikuttaa kaavoituksella ja tärkeää olisikin, ettei pohjavesialueelle sijoiteta
pohjavedelle vaaraa aiheuttavia toimintoja. Toimenpideohjelma tulisi pitää ajan tasalla
ja päivittää ainakin kahden vuoden välein. Näin nähdään edistyminen pohjavesialueen
riskien minimoinnissa tai kokonaan poistamisessa.

6.2 Öljysuojarahaston tutkimus- ja kunnostushanke – JASKA

JASKA-hanke on öljysuojarahaston ylläpitämä tutkimus- ja kunnostushanke, jolla
pyritään tehostamaan vanhojen öljyllä pilaantuneiden maa-alueiden kunnostustarpeen
selvittämistä ja alueiden kunnostamista. Öljysuojarahasto toimii ympäristöministeriön
yhteydessä ja siitä on säädetty lailla 1406/2004. Sen rahastosta maksetaan korvauksia
öljyvahingoista ja niiden torjumisesta sekä kunnostustoimenpiteiden kustannuksista.
(Öljysuojarahasto 2013.)
Hankkeen projektiorganisaatioksi on valittu Öljyalan Palvelukeskus Oy, jonka
alihankkijana toimii Pöyry Finland Oy. Se on luonteva jatko vuodesta 1997 käynnissä
olleeseen Soili-maaperänkunnostusohjelmaan, jossa on kunnostettu suljettujen jakeluja huoltoasemien öljyllä pilaantuneita maaperiä, tähän mennessä jo noin 650 kohdetta.
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Soili-ohjelmassa kehitettyjä toimintamalleja voidaan

käyttää myös JASKA-

hankkeessa. (Öljysuojarahasto 2013.)
JASKA-hankkeeseen hakeutuminen on vapaaehtoista alueiden omistajille. Sen avulla
voidaan kuitenkin saada luotettavaa tietoa maaperän ja alueen tilasta ja mahdollisista
tarpeista kunnostukseen. Maaperätutkimukset rahoittaa öljysuojarahasto. Tutkimusten
perusteella maa-alueen omistaja voi hakea alueen kunnostamista öljysuojarahaston
varoin, mikäli maa-alue on todettu olevan kunnostuksen tarpeessa. Hankkeen
tärkeimpinä kohteina ovat kiinteistöt, jotka sijaitsevat vedenhankinnan kannalta
tärkeillä pohjavesialueilla, asuinkäytössä tai muuten herkällä alueella kuten vesistön
läheisyydessä. Hankkeeseen voi hakeutua, jos on epäily kiinteistön maaperän
pilaantumisesta öljyllä. Yleisimmin maaperän pilaantumista öljyllä ovat aiheuttaneet
polttoaineen jakelu, muu öljyn käsittely ja varastointi tai korjaamotoiminta.
(Öljysuojarahasto 2013.)
Hanke etenee vaiheittain (KUVA 14), jossa ensimmäisenä kiinteistön omistaja täyttää
hakulomakkeen maaperän ja pohjaveden perustutkimuksen tekemiseksi ja antaa
samalla luvan hankkeelle suorittaa tutkimuksia alueella. Hakemus käsitellään Öljyalan
Palvelukeskus Oy:ssä, joka hankkii siihen tarvittaessa kannanoton ELY-keskukselta.
Hyväksytyissä kohteissa tehtävät maaperän ympäristötekniset tutkimukset rahoittaa
öljysuojarahasto. Seuraavassa vaiheessa hyväksytyillä kohteilla suoritetaan kiinteistön
pilaantuneisuuden perustutkimukset erikoistuneiden ympäristökonsulttien toimesta.
Tutkimuksista tehty raportti toimitetaan maksutta kiinteistön omistajalle ja lisäksi
ELY-keskukselle, kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja öljysuojarahastolle.
(Öljysuojarahasto 2013.)
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Kiinteistön omistajan hakeutuminen JASKAhankkeeseen.

Hakemuksen käsittely ja mahdolliset
lausunnot ELY-keskukselta.

Hyväksytyn kohteen maaperän
pilaantuneisuuden perustutkimus. (Öljyalan
Palvelukeskus Oy)

Tutkimusten perusteella mahdollinen
hakeutuminen kunnostustoimenpiteiden
rahoitukseen.

Hakemuksen käsittely ja päätös
kunnostustoimien rahoituksesta.
(Öljysuojarahasto)

Kunnostustöiden toteuttaminen
hyväksytyssä kohteessa ja siitä raportointi.
(Öljyalan Palvelukeskus Oy)

KUVA 14. JASKA-hankkeen eteneminen.

Jos tutkimusten perusteella alueen kunnostaminen on tarpeellista, voi kiinteistön
omistaja hakea rahoitusta öljysuojarahastolta öljyllä pilaantuneen maaperän
kunnostamiseen. Se edellyttää sitoutumista kunnostushankkeen yleisiin ehtoihin sekä
öljysuojarahastolain 15 § 3 momentin ehtoihin, mm. kiinteistön myymisestä
kunnostuksen jälkeen. Hankkeesta vastaava Öljyalan Palvelukeskus Oy toimii hakijan
asiamiehenä öljysuojarahastolle tehtävässä rahoitusesityksessä, ja hankkii sitä varten
myös ELY- keskuksen lausunnon, jossa se ottaa kantaa alueen kunnostustarpeeseen ja
kohteen tutkimusraporttiin. (Öljysuojarahasto 2013.)
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Kunnostuskustannusten rahoittamisesta päättää öljysuojarahasto saadun hakemuksen,
tutkimusraportin

ja

lausuntojen

perusteella

ja

sen

maksava

korvaus

on

harkinnanvarainen. Öljysuojarahasto voi päättää rahoittaa kustannuksia kokonaan tai
osittain, tai hylätä hakemuksen kokonaan. Öljysuojarahastolain 15 §:n mukaan
rahoituksen myöntäminen edellyttää, ettei pilaantumisen aiheuttajaa saada selville tai
tavoitettua taikka tämä ei kykene vastaamaan puhdistamisen kustannuksista eikä
pilaantuneen alueen haltijaa voida kohtuudella velvoittaa puhdistamaan aluetta.
Kunnostuskustannusten rahoittamiseen ei riitä pelkkä hakeutuminen hankkeeseen.
(Öljysuojarahasto 2013.)
Jos rahoituspäätös on myönteinen, huolehtii Öljyalan Palvelukeskus Oy hankkeen
toteutumisesta ja maaperän kunnostamisesta alusta loppuun. Hanke toteutetaan
ympäristönsuojelulainsäädännön mukaan ja hakijaa sekä viranomaisia informoidaan
kaikista kunnostuksen vaiheista esimerkiksi tehtyjen raporttien avulla. Tämä on
erityisen tärkeää tapauksissa, joissa kunnostustoimet kestävät pitkän aikaa.
(Öljysuojarahasto 2013.)

Toimenpiteet Hiidenlammen alueella

JASKA-hanke on käytännöllinen vanhan varikon tilanteessa, jossa uusi kiinteistön
omistaja ei ole vastuussa maaperän mahdollisesta pilaantumisesta. Sen, ettei
omistajalle koidu kuluja maaperän tutkimisesta, uskotaan parantavan omistajan
halukkuutta selvittää alueen maaperän tilanne. Maaperän tutkiminen on hyödyllistä
niin nykyisen omistajan kuin pohjaveden laadun turvaamisenkin kannalta. Jos
maaperästä ei löydy pilaantuneisuutta, se on tietenkin hyvä asia. Toisaalta, jos alue on
pilaantunut,

voidaan

se

mahdollisesti

kunnostaa

JASKA-hankkeen

avulla.

Molemmissa tapauksissa riski pohjaveden laadun pilaantumiselle saadaan selvitettyä
ja poistettua. Vanhan tielaitoksen varikon maa-alueen nykyinen omistaja on halukas
hakeutumaan hankkeeseen. Tätä varten hänelle on lähetetty esitäytetty hankehakemus
tietojen täydentämistä ja hakemuksen edelleen lähettämistä varten.
Ahvenlammen ja Hiidenlammen välisen alueen vanhan murskausaseman ja
pohjavesialueen vanhojen kaatopaikkojen tutkimiseen voisi myös mahdollisesti
käyttää JASKA-hanketta. Nämäkin kohteet ovat vanhoja ja joille on vaikea löytää
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oikeaa vastuutahoa. Hankkeen avulla saataisiin selville mahdollinen alueiden
pilaantuneisuus ja kunnostustarve, ja sitä kautta poistettua mahdollinen riski
pohjavedelle.
Ahvenlammen ja Hiidenlammen välisen maakaistaleen nykyisille omistajille on
esitetty JASKA-hankkeeseen hakeutumista ja maaperän pilaantuneisuuden tutkimista
vanhan murskausaseman kohdalta. Tästä on mainittu aiemmin tämän työn
tekstiosiossa 5.4.3. Omistajat olivat kiinnostuneita ja harkitsevat hankkeeseen
hakeutumista, jolloin maaperän tila murskausaseman kohdalta saadaan selvitettyä
mahdollisesti lähivuosien aikana. Myös kuvasta 12 näkyvän vanhan verstaan kohdalle
on kiinteistön nykyiselle omistajalle ehdotettu JASKA-hankkeeseen hakeutumista.
Verstaalla on tietojen mukaan ollut öljysäiliö ja maa on mahdollisesti pilaantunutta.

6.3 Kaupanmäen ABC jakeluasema

Tässä luvussa 6.3 ja sen alaluvuissa on käsitelty Kaupanmäen ABC-jakeluasemaa
tarkemmin tutkimuskohteena. Saatujen pohjatietojen ja selvitysten perusteella olen
ottanut kantaa opinnäytetyön tekijänä jakeluaseman tilanteeseen ja sen jatkoon
Hiidenlammen pohjavesialueella.

6.3.1 Toiminnan tausta

Osuuskauppa Suur-Savon Kaupanmäen ABC (Entinen Kaupanmäen Öljy Oy)
polttonesteiden jakeluasema sijaitsee aivan Jäppilän kirkonkylän keskustassa
kauppakiinteistön piha-alueella. Jakeluasema sijaitsee noin 700 metrin päässä
Matoniemen vedenottamosta länteen. Jakeluaseman toiminta on alkanut vuonna 1994,
jolloin

sille

on

myönnetty

toimenpidelupa

5.4.1994.

Pieksämäen

seudun

terveydenhuollon kuntayhtymä on myöntänyt toiminnalle toistaiseksi voimassa olevan
ympäristöluvan

14.12.2004,

joka

on

tarkistettu

6.5.2010

Keski-Savon

Ympäristölautakunnan toimesta. Luvan mukaan toiminnanharjoittajan tulee laittaa
31.12.2014 mennessä vireille hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi.
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6.3.2 Toiminnan kuvaus

Jakeluasema (KUVA 15) on ns. ”kylmä asema”, jolta voi ostaa polttoainetta ympäri
vuorokauden.

Polttoainemyyntiä on vuosittain noin puoli miljoonaa

litraa.

Jakeluasemalla on kaksi polttonesteiden jakelua varten olevaa säiliötä. Säiliöt ovat 20
m3 ja 10 m3 kokoisia ja ne on jaettu kahteen osaan. Suuremmassa säiliössä on tilaa
12,5 m3 95 oktaaniselle bensiinille ja 7,5 m3 98 oktaaniselle bensiinille. 10 m3:n säiliö
on jaettu kahteen 5 m3 osaan dieseliä ja polttoöljyä varten. Säiliöt ovat
kaksivaippaisia,

lasikuitupinnoitettuja

SFS2736-standardin

mukaisia

polttoainesäiliöitä, jotka on sijoitettu U-cont-moduulirakenteiseen säiliöjärjestelmään.
Säiliöt on varustettu elektronisilla vuodonilmaisujärjestelmillä, ylitäytönestimillä ja
kaasun talteenotolla. (Keski-Savon Ympäristölautakunta 2010.)

KUVA 15. Kaupanmäen Öljy Oy:n (nyk. ABC) jakeluasema (Kakriainen 2010).
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Ympäristölupamääräysten mukaan vuonna 2005 mittarikentän, joka on noin 10x20
m2:n alue, viemäröinti ja kaivot uusittiin. Mittarikentälle asennettiin myös HDPEkalvo (High Density Polyethylene), jota käytetään yleisesti myös kaatopaikkojen
pohjilla

geomembraanina,

kun

vaaditaan

ehdotonta

kemiallista

kestävyyttä.

Mittarikenttä on eristetty reunakorokkeiden avulla muusta piha-alueesta, ja sen
pintavedet johdetaan hiekan- ja öljynerotinkaivojen kautta kunnan viemäriin.
Öljynerotinkaivossa on ympäristölupamääräysten mukaisesti automaattinen hälytin.
Ympäristölupamääräysten mukaan toiminnanharjoittajalla on oltava riittävästi öljyn
imeyttämiseen soveltuvaa ainetta öljyvahinkojen varalta, sekä ilmoitusvelvollinen
poikkeuksellisista

tilanteista,

vahingoista

ja

onnettomuuksista.

(Keski-Savon

Ympäristölautakunta 2010.)

6.3.3 Pohjaveden ympäristökuormitus

Normaalitilanteessa jakeluaseman toiminta ei aiheuta päästöjä vesistöön, maaperään ja
viemäriin. Pohjavettä on tutkittu ympäristölupamääräysten mukaisesti jakeluaseman
lähellä olevista pihakaivoista (Jäp 1, 2 ja 3) ja vuonna 2010 mittarikentän viereen
asennetusta pohjaveden havaintoputkesta (Jäp 4), kuva 16. (Ramboll 2013.)
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KUVA 16. Kaupanmäen jakeluaseman kaivot JÄP 1,2 ja 3 sekä pohjaveden
havaintoputki JÄP 4 (Ramboll, 2013).

Näytteet on otettu kahdesti vuodessa vuoden 2010 ympäristöluvan tarkistamisen
jälkeen, keväällä ja syksyllä, ja niistä on määritelty öljyhiilivedyt, bensiinin lisäaineet
(MTBE, TAME, ETBE) ja BTEX -yhdisteet (bensiinikomponenttiyhdisteet).
Tutkimusten

mukaan

vuonna

2005

kaivosta

JÄP

3

havaittiin

sen

kokonaisöljyhiilivetypitoisuuden (THC) olleen 180 µg/l. Muissa kaivoissa ei ollut
määritysrajan ylittäviä pitoisuuksia. Vuosina 2006 ja 2007 tutkimuksissa ei havaittu
öljyhiilivetyjä tai THC-pitoisuuksia. Vuoden 2010 ympäristöluvan tarkistamisen
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jälkeen näytteitä on otettu uudesta JÄP 4 -putkesta sekä edelleen JÄP 3 -kaivosta.
Oheiseen taulukkoon 11 on kerätty Ramboll Finland Oy:n suorittamat tutkimukset
vuosilta 2005 - 2013 kaivosta JÄP 3. Tutkimusten mukaan vuosina 2011 ja 2013 on
havaittu raskaiden öljyjakeiden pitoisuuksia. Putkesta JÄP 4, joka on ELY-keskuksen
arvioiden perusteella sijoitettu suoraan jakeluasemalta pohjaveden virtaussuunnan
alapuolelle,

ei

vesinäytteissä

ole

havaittu

eikä

määritysrajan

myöskään

vuosina

ylittäviä
2011

haitta-ainepitoisuuksia
-

2012

tehdyissä

huokoskaasuanalyyseissä. (Ramboll 2013.)

TAULUKKO 11. Kaupanmäen jakeluaseman kaivon JÄP 3 vesinäytteiden
analyysitulokset 2005 - 2013 (Ramboll Finland Oy, 2007 & 2013).
Näyteaika

ja THC

C5–C10

>C10–C21

>C21–C40

kaivo

μg/l

μg/l

μg/l

μg/l

1.9.2005 JÄP 3

180

2

148

32

<50

<50

70

22.11.2011 JÄP 3
22.5.2012 JÄP 3

-

<50

<50

<50

11.9.2012 JÄP 3

-

<50

<50

<50

30.4.2013 JÄP 3

-

<50

<50

<50

17.9.2013 JÄP 3

-

<50

<50

110

Kaivosta JÄP 3 havaittujen raskaiden öljyjakeiden ei Ramboll Finland Oy:n (2013)
mukaan arvioida johtuvan jakelutoiminnasta, koska näytteissä ei ole havaittu bensiinin
ja dieselin jakelutoiminnasta peräisin olevia haitta-aineita, kuten bensiinin lisäaineet.
Mikäli päästö olisi jakeluasemalta, vedessä olisi myös näitä haitta-aineita. Arviota
tukee se, ettei jakeluaseman lähellä olevasta havaintoputkesta JÄP 4 ole löytynyt
haitta-ainepitoisuuksia.

Vesinäytteiden

tutkimuksia

jatketaan

lupamääräysten

mukaisesti keväällä 2014.
Ympäristöluvassa määrätty polttonestesäiliöiden tarkastus on suoritettu 25.10.2010
Suomen Säiliöhuolto Ky:n ja Ekokem Oy Ab:n toimesta. Kaikki säiliöt on todettu
kuntoisuudeltaan luokkaan A kuuluvaksi, jolloin metallisten pohjavesialueilla
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sijaitsevien maanalaisten säiliöiden tarkastusväli on 5 vuotta (Kauppa- ja
teollisuusministeriön päätös 344/1983).

6.3.4 Vanhojen jakelupisteiden pilaantuneisuus

Kaupanmäellä on ollut polttoaineen jakelutoimintaa jo lähes vuosisadan ajan. Saatujen
tietojen mukaan alueen maaperää ei ole koskaan tutkittu öljyllä pilaantuneisuuden
osalta. Jäppilän historiaa kuvina -kirjassa (Land-Reinikainen) löydetyistä valokuvista
voidaan nähdä jo 1920-luvulta otetuissa kuvissa öljyn varastointia. Vuonna 1935
otetun valokuvan kuvatekstissä kerrotaan näkyvän ”öljymakasiinin kattoa ja maassa
tyhjiä öljytynnyreitä” rakennuksen oikeanpuoleisessa päädyssä (KUVAT 17 ja 18).

KUVA 17. Jäppilän osuuskauppa 1920-luvulla. Polttoaineen jakelupiste
oletettavasti oikeanpuoleisen rakennuksen edessä (Land-Reinikainen).
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KUVA 18. "Polttoainemakasiini" ja öljytynnyreitä rakennuksen seinustalla
vuodelta 1935 (Land-Reinikainen).
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Kuvista on vaikea kertoa jakelutoiminnan tarkkaa paikkaa, mutta kuvassa 17 näkyy
horisontissa kaupan vasemmalla puolen kirkon torni, joten sen perusteella voidaan
olettaa kaupan sijainneen nykyisellä tontilla ja Ahvenlammen olevan rakennusten
takana. Polttoainepiste näyttäisi sijainneen nykyisen kaupan kohdalla tai sen pihaalueen puolella seututie 453:n varrella. Myöhemmin, ainakin 1980-luvulla, jakelupiste
on varmasti sijainnut seututien varrella nykyisen kaupparakennuksen ulkopuolella
kuvan 19 osoittamassa kohdassa.

KUVA 19. Vuonna 1986 jakelupiste on sijainnut seututien 453 varressa ja
Kaupanmäen osuuskaupan pihassa (Etelä-Savon seutukaavaliitto 1986).

Tässä kohdin jakelupiste on toiminut vuoteen 1994 asti, jolloin sen toiminta on
aloitettu nykyisellä paikallaan. Yleisesti tiedetään vanhojen jakelupisteiden usein
aiheuttaneen maaperän pilaantumista toiminnallaan. Siksi mielestäni tulisi vanhan
jakelupisteen

kohdalta

tutkia

maaperän

mahdollinen

pilaantuneisuus,

koska

öljyhiilivetypitoiset haitta-aineet voivat säilyä maaperässä jopa vuosikymmeniä ja
mahdollisesti aiheuttaa pohjaveden pilaantumista.
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6.3.5 Toimenpidesuositukset

Kaupanmäen polttoaineen jakeluasema on vedenhankinnan kannalta ongelmallisella
paikalla. On syytä selvittää, tulisiko jakeluaseman toimintaa jatkaa nykyisellä paikalla
vai tulisiko se siirtää pohjavesialueen ulkopuolelle. Jakeluasema on kirkonkylän ainut
jakeluasema ja seuraavaksi lähimmälle on matkaa reilut 15 kilometriä, joten
jakeluaseman kokonaan sulkeminen ei liene vaihtoehto. Jos kirkonkylällä ei olisi
jakeluasemaa lainkaan, se saattaisi aiheuttaa yksityisten henkilöiden polttoaineiden
”hamstrausta”, jottei sitä tarvitsisi aina hakea kauempaa. Tämä saattaisi aiheuttaa
suuremman riskin maaperän ja pohjaveden pilaantumiselle vähempien suojaustoimien
takia.
Vuonna 2010 myönnetyssä ympäristöluvassa on todettu, että ”toimintaa voidaan
jatkaa, kun toiminnan tarkkailua tehostetaan” ja ”ettei lupamääräyksiä noudattamalla
toiminnasta aiheudu yksinään tai muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa eikä muuta
merkittävää pilaantumista tai sen vaaraa eikä pohjaveden pilaantumista” (Keski-Savon
Ympäristölautankunta

2010).

ELY-keskus

on

lausunnossaan

ympäristölupahakemukseen todennut, että ” Kaupanmäen Öljy Oy:n jakeluaseman
sijoituspaikka ei ole riskitön Pieksämäen kaupungin Jäppilän kuntataajaman nykyisen
vedenhankinnan kannalta tarkasteltuna.” (Keski-Savon Ympäristölautankunta 2010.)
Kuitenkin

ympäristölupapäätöstä

valmisteltaessa

on

katsottu,

että

toiminnanharjoittajan tekemät tekniset ratkaisut ovat vähentäneet pohjaveden
pilaantumisen riskiä ja lupa voidaan myöntää toistaiseksi. Toisaalta vuoden 2008
ELY-keskuksen

(Etelä-Savon

Ympäristökeskus)

teettämässä

Hiidenlammen

pohjavesialueen suojelusuunnitelmassa on todettu, että ympäristölupamääräysten
tarkistamisen yhteydessä vuonna 2009, tulisi laatia suunnitelma jakeluaseman
siirtämiseksi pois pohjavesialueelta. Näin ei kuitenkaan ole tehty.
Ympäristöluvan tarkistaminen tulee todennäköisesti esille vuoden 2014 loppuun
mennessä.

Tässä

yhteydessä

tulee

Keski-Savon

Ympäristötoimen

ympäristönsuojeluviranomaisten ja ELY-keskuksen neuvotella jakeluaseman siirrosta
pohjavesialueen ulkopuolelle. On totta, että toiminnanharjoittaja on teettänyt aiemmin
vaaditut suojaustoimenpiteet jakeluasemalle, mutta silti näyttää siltä, että aiemmissa
lupapäätöksissä on lupa myönnetty liian kevyin perustein. Pohjaveden pilaamiskielto
on ehdoton ja se sisältää vaaran aiheuttamisen kiellon. Vaikka tätä ei olisi edellisissä
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lupahakemuksissa otettu riittävästi huomioon, se ei ole este sille, ettei sitä voitaisi
vaatia tulevissa lupahakemuksissa. Kaupanmäen jakeluasema on selvästi riskikohde
pohjavesialueelle ja Matoniemen vedenottamolle.
Muualla Suomessa on korkeimman hallinto-oikeuden päätöksillä pohjavesialueille
sijoittuneiden jakeluasemien ympäristölupahakemuksia hylätty,

vaikka niiden

tekninen taso on ollut samanlainen, kuin Kaupanmäen jakeluaseman. Korkeimman
hallinto-oikeuden ratkaisuissa 10.5.2010/1087 KHO:2010:28 ja 11.4.2011/1001
KHO:2011:37 on todettu, ettei tehokkaammilla eikä parhaimmalla mahdollisella
tekniikallakaan voida poistaa vaaraa pohjaveden pilaantumiselle esimerkiksi
onnettomuus- ja muissa poikkeustilanteissa. Esimerkiksi KHO:n ratkaisussa 2010:28
on todettu: ”Pohjaveden pilaamiskielto koskee kaikkea maaperässä olevaa,
ympäristönsuojelulain 8 §:n 1 momentissa suojattua pohjavettä, eikä siis ainoastaan
vedenottamoiden alueiden pohjavettä.

Parhaankaan käyttökelpoisen tekniikan

noudattaminen ei oikeuta toimintaa harjoitettaessa poikkeamaan ehdottomasta
pohjaveden pilaamiskiellosta. Kuten edellä on selostettu, hallituksen esityksen
mukaan pohjaveden pilaamiskielto sisältää vaaran aiheuttamisen kiellon, eikä
toiminnan tarvitse aiheuttaa konkreettista pilaantumista ollakseen pohjaveden
pilaamiskiellon vastaista”, jonka lisäksi on todettu: ”Pohjaveden pilaantumisen vaaraa
ei voida alueen maaperä- ja pohjavesiolosuhteissa riittävän tehokkaasti ehkäistä
asiassa esillä olleilla tai muillakaan suunnitelman pohjalta arvioitavissa olevilla
suojaustoimenpiteillä.”
Molemmissa KHO:n tapauksissa pohjaveden virtaussuunta jakeluasemalla on ollut
poispäin vedenottamosta. Kaupanmäen kohdalla virtaussuunta on jakeluasemalta kohti
vedenottamoa, jonka lisäksi se sijaitsee aivan pohjavesilammen vieressä, joten riski
pohjavedelle näyttäisi olevan vielä em. KHO:n päätöksiä ilmeisempi. Molemmissa
tapauksissa on käytössä myös uusimman tekniikan mukaiset suojaustoimenpiteet.
KHO:n ratkaisussa 2011:37 on todettu muun muassa: ”Ottaen huomioon
vedenottamon läheisyys ja huoltoasemakiinteistön sijainti tärkeällä pohjavesialueella
harjumuodostelman keskiosassa aiheutuu onnettomuustilanteessa pohjavedelle ja sitä
kautta ihmisten terveydelle erityinen vaara, jota ei voida nykytietämyksen mukaan
uusimmallakaan tekniikalla kokonaan poistaa”, sekä: ”Jakeluasematoimintaa ei
pohjaveden

pilaantumisriskin

vuoksi

voida

millään

rakenteellisilla

ja

käyttöteknillisillä lupamääräyksillä järjestää siten, että ympäristönsuojelulain 42 §:ssä
säädettävät edellytykset täyttyisivät ja lupa voitaisiin myöntää.”
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Molemmissa tapauksissa on tullut esille se, että pohjaveden pilaamiskielto on ehdoton
ja vaikka konkreettista pilaantumista ei ole tapahtunutkaan, vaaran aiheuttaminen on
pohjaveden pilaamiskiellon vastaista eikä ympäristölupaa ole voitu myöntää.
Uusimmallakaan tekniikalla ei ole voitu näissä olosuhteissa poistaa vaaran
aiheutumista. Näiden tapausten, Kaupanmäen jakeluaseman sijainnin, pohjaveden
virtaussuunnan

ja

Matoniemen

vedenottamon

tärkeyden

perusteella

tulisi

Kaupanmäen jakeluaseman jatko kyseisellä paikalla vahvasti kyseenalaistaa. Lisäksi
on otettava huomioon, että jo vuonna 2008 on annettu ohje pohjaveden
suojelusuunnitelmassa jakeluaseman siirtämisen suunnittelun laatimisesta. Vaikka
konkreettista

pilaantumista

ei

olisi

vielä

tapahtunutkaan,

ja

Kaupanmäen

jakeluaseman suojaustoimenpiteet ovat edellisissä ympäristöluvissa asetettujen
määräysten mukaiset, ei niillä voida poistaa pohjaveden pilaantumisen vaaraa
onnettomuus- ja muissa poikkeustilanteissa, jotka ovat aina mahdollisia ihmisten
toiminnassa. Tämä on jo itsessään vaaranaiheuttamisen kiellon, ja siten pohjaveden
pilaamiskiellon, vastaista.
Näin ollen Kaupanmäen jakeluasema tulisi siirtää pohjavesialueen ulkopuolelle ja
nykyinen

alue

tulisi

tutkia

ympäristönsuojeluviranomaisen,
toiminnanharjoittajan

tulisi

ympäristönsuojelumääräysten

pilaantuneisuuden
Etelä-Savon

neuvotella
§

22

tästä
mukaan

varalta.

Pieksämäen

ELY-keskuksen
asiasta.

Pieksämäen

maanalaiset

sekä
kaupungin

polttoainesäiliöt

pohjavesialueella on poistettava 1.1.2018 mennessä. Onko jakeluaseman siirtäminen
taloudellisesti ja teknisesti mahdollista tähän mennessä? Vai onko mahdollista tehdä
suojaustoimenpiteitä ja selvityksiä nykyisellä paikalla, joilla voidaan poistaa myös
vaaran aiheuttaminen?

7 YHTEENVETO

Tässä työssä on kartoitettu Pieksämäen Hiidenlammen I-luokan pohjavesialueen
riskikohteita, jotta vedenhankinnan kannalta tärkeän alueen pohjaveden saanti
turvattaisiin. Työssä esille nousseista riskikohteista on esitetty toimenpidesuosituksia,
joita

voidaan

käyttää

ympäristönsuojeluviranomaisten

laatimassa
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toimenpideohjelmassa, jolla pyritään vähentämään pohjaveden pilaantumisriskiä.
Tarkasteltuja riskikohteita ovat muun muassa pohjavesialueen öljysäiliöt, hajaasutuksen jätevedet, maa-ainestenotto, vanhat kaatopaikat, sähkömuuntajat sekä
alueen liikenne. Näiden riskikohteiden vaikutusta voidaan vähentää esimerkiksi
erilaisilla lupavelvoitteilla, ympäristönsuojelumääräyksillä, suojaustoimenpiteillä ja
ohjeistuksilla.
Yhtenä merkittävimpänä riskikohteena alueella on arvioitu olevan Kaupanmäellä
sijaitseva polttoaineiden jakeluasema. Se on vedenhankinnan kannalta ongelmallisella
paikalla ja sen toiminta voi aiheuttaa vaaran pohjaveden pilaantumiselle. Pohjaveden
suojelemiseksi jakeluasema tulisi siirtää pois pohjavesialueelta ja tästä käydään
neuvotteluja toiminnanharjoittajan sekä ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa, kun
jakeluaseman ympäristöluvan tarkistaminen tulee ajankohtaiseksi vuoden 2014
aikana.
Pohjavesialueella tullaan mahdollisesti suorittamaan maaperän pilaantuneisuuden
tutkimuksia öljysuojarahaston JASKA-hankkeen

avulla kohteissa,

joissa

on

mahdollisesti tapahtunut maaperän öljyllä pilaantuneisuutta. Tutkimusten avulla
voidaan selvittää kohteiden kunnostustarve ja arvioida riski pohjaveden laadulle ja
mahdollisesti poistaa se.
Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa Hiidenlammen pohjavesialueen riskikohteet
ja päivittää ne ajan tasalle vuoden 2008 suojelusuunnitelmasta. Tämän lisäksi
tavoitteena oli laatia toimenpidesuosituksia nykyisille riskikohteille ja selvittää
riskikohteiden poistomahdollisuuksia. Toimeksiantajan mukaan työ on tässä suhteessa
ollut onnistunut ja asetetut tavoitteet ovat täyttyneet. Tulevaisuudessa hyvälaatuisen
pohjaveden saanti on yhä tärkeämpää vedenhankinnan kannalta. Pohjavesialueiden
suojelusuunnitelmien avulla pohjavesialueille kohdistuvia riskejä voidaan vähentää ja
tämä tulisikin ottaa huomioon enenevissä määrin tulevaisuuden maankäytössä
pohjavesialueilla.
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9 LIITTEET
LIITE 1.
Pohjaveden ympäristönlaatunormit.
Aine

Pohjaveden

Yksikk

ympäristönlaatunormi

ö

50

mg/l

1.

Nitraatit

2.

Torjunta-aineiden vaikuttavat aineet ja 0,1 (0,5 yhteensä)
niiden

(merkitykselliset)

aineenvaihdunta-,

hajoamis-

µg/l

tai

reaktiotuotteet
3.

Bentseeni

0,5

µg/l

4.

Tolueeni

12

µg/l

5.

Etyylibentseeni

1

µg/l

6.

Ksyleenit (∑orto-, meta- ja paraksyleeni)

10

µg/l

7.

Antraseeni

60

µg/l

8.

Naftaleeni

1,3

µg/l

9.

Bentso(a)pyreeni

0,005

µg/l

10.

∑Bentso(b)fluoranteeni.

0,05

µg/l

Bentso(k)fluoranteeni,
bentso(g,h,i)peryleeni ja indeno-(1,2,3cd)-pyreeni
11.

PCP-yhdisteet (∑ kongeneerit 28, 52, 0,015

µg/l

101, 118, 138, 153 ja 180
12.

∑Trikloorieteeni ja tetrakloorieteeni

5

µg/l

13.

1,2-dikloorieteeni

25

µg/l

14.

1,2-dikloorietaani

1,5

µg/l

15.

Dikloorimetaani (metyleenikloridi)

10

µg/l

16.

Vinyylikloridi (kloorieteeni)

0,15

µg/l

17.

Hiilitetrakloridi

2

µg/l

18.

Kloroformi (trikloorimetaani)

100

µg/l

19.

Klooribentseeni

3

µg/l

20.

1,2-diklooribentseeni

0,3

µg/l
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21.

1,4-diklooribentseeni

0,1

µg/l

22.

Triklooribentseeni (∑1,2,3-, 1,2,4- ja 2,5

µg/l

1,3,5-triklooribentseeni)
23.

Pentaklooribentseeni

1,2

µg/l

24.

Heksaklooribentseeni

0,024

µg/l

25.

Monokloorifenolit

0,05

µg/l

26.

Dikloorifenolit

2,7

µg/l

27.

∑Tri-, tetra- ja pentakloorifenoli

5

µg/l

28.

MTBE (metyyli-tert-butyylieetteri)

7,5

µg/l

29.

TAME (tert-amyylimetyylieetteri)

60

µg/l

30.

Öljyjakeet (C10-40)

50

µg/l

31.

Elohopea

0,06

µg/l

32.

Kadmium

0,4

µg/l

33.

Koboltti

2

µg/l

34.

Kromi

10

µg/l

35.

Kupari

20

µg/l

36.

Lyijy

5

µg/l

37.

Nikkeli

10

µg/l

38.

Sinkki

60

µg/l

39.

Antimoni

2,5

µg/l

40.

Arseeni

5

µg/l

41.

Ammonium NH4+ tai ammoniumtyppi 0,25

(NH4+)

0,20 mg/l

NH4N

(NH4N)

42.

Kloridi

25

mg/l

43.

Sulfaatti

150

mg/l
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LIITE 2.
Hiidenlammen pohjavesialueen toimenpideohjelma.
Päivitetyt toimenpiteet 19.3.2014.
Toimenpide

Vastuutaho

Seuranta /
valvontava
stuu

Tav
oite
aikataul
u

Aloit Lisätietoja
ettu/t
oteutunut

Asuminen
Maalämpökaivoa ja
maaperään
asennettavia
lämmönkeruuputkistoja
ei tule rakentaa
pohjavedenottamon
lähistölle. Muualla
pohjavesialueella tulee
maalämpökaivojen ja
lämmönkeruuputkistoje
n sallittavuus ja vesilain
mukaisen luvan tarve
harkita
tapauskohtaisesti
Maalämpöjärjestelmissä
tulee käyttää
pohjavedelle
vaarattomia kemikaaleja
Uudet öljysäiliöt
maanpäälle sisätiloihin,
säiliössä oltava suojaallas ja ylitäytön estin
Käytöstä poistettujen
öljysäiliöiden kartoitus ja
riskien arviointi

Käytöstä poistettujen,
maanalaisten
öljysäiliöiden
poistaminen, maaperän
pilaantuneisuuden
selvittäminen ja
tarvittaessa
kunnostaminen
Ohjeistus öljysäiliöiden
omistajille

Öljysäiliöiden luettelo ja
jatkuva päivittäminen
sekä säiliöiden

Rakennusvalv Toteutustyör jatku
ontaviranomai yhmä
vasti
nen ja
ympäristönsuoj
eluviranomaine
n

Rakennusvalv
ontaviranomai
nen, kiinteistön
omistaja/haltija
Kiinteistönomis
tajat

Toteutustyör jatku
yhmä
vasti

Kaupungin
ympäristönsuoj
elu/pelastusvirano
mainen
Kiinteistönomis
tajat

Toteutustyör 2014
yhmä
2015

Valvonta2007
/pelastusvira
nomainen
2018

Luvitus, Pieksämäen
Ympäristönsuojelumä
äräykset 2012 §:t 14
ja 22
Kartoitus ja
riskiarviointi osittain
toteutettu 2013

Kaupungin
2015 aloitet
ympäristöns
tu
uojelu2013
/pelastusvira
nomainen

Kaupungin
Toteutustyör 2008 tot.20 Pieksämäen
ympäristönsuoj yhmä
13
ympäristönsuojelu- ja
elupelastusviranomaiset
/pelastusvirano
laatineet esitteen
mainen
säiliöiden
tarkastamisesta.
Tarkoitus jakaa
pohjavesialueiden
kiinteistönomistajille,
joilla öljysäiliö.
Pelastusvirano Toteutustyör jatku aloitet Öljysäiliöiden
mainen
yhmä
vasti
tu
tarkastus annettujen
2013 määräysten

94
määräaikaistarkastukset
Viemäröimättömien
kiinteistöjen kartoitus
pohjavesialueilla
Viemäröimättömien
kiinteistöjen
kartoituksessa
ilmenneiden
toimenpiteiden
toteuttaminen

Hautausmaan,
puutarhojen ja
viheralueiden hoito
Hautausmaan
kasvinsuojeluaineiden
ja lannoituksen
minimoiminen ja
torjunta-aineiden
käyttörajoitukset
Ohjeistus puutarhojen ja
viheralueiden
lannoitukseen, torjuntaaineiden käyttöön sekä
ajoneuvojen pesuun
pohjavesialueilla
Kaavoitus
Pohjavesialuemerkinnät
kaikkiin kaavoihin ja
keskeiset asiat
suojelusuunnitelman
tavoitteista kirjataan
kaavamääräyksiin
Pohjavesialueelle ei tule
sijoittaa pohjavedelle
vaaraa aiheuttavia
toimintoja
Maaperän
pilaantuneisuuden
riskikohteet ja
pilaantuneiksi todetut
kohteet merkittävä Saamerkinnällä kaavoihin.
Kirkonkylän
asemakaavan tarkistus
vireille.
Liikenne, tien- ja
kadunpito:
Pohjaveden
suojaustarpeen
määrittely
Pohjavesisuojausten
rakentaminen maantie
453:lle

mukaisesti
Kaupungin
ympäristönsuoj
eluviranomaine
n
Kiinteistönomis
tajat

Toteutustyör 2013 aloitet Jätevesiasetus
yhmä
tu
2016 2013
Kaupungin
2013
ympäristöns
-uojelu2021
/pelastusvira
nomainen

Kiinteistön liittäminen
viemäriin tai muut
hyväksyttävät
toimenpiteet,
puhdistettujen
jätevesien
purkupaikat
pohjavesialueiden
ulkopuolelle.
Pieksämäen
Ympäristönsuojelumä
äräykset 2012 § 6.

Pieksämäen
seurakunta

Kaupungin
jatku
ympäristöns vasti
uojeluvirano
mainen

www.evira.fi

kunnan
Toteutustyör 2014
ympäristönsuoj yhmä
eluviranomaine
n

Toimenpide ei ollut
Susussa 2008
Pieksämäen
ympäristönsuojelumä
äräykset 2012 § 10

Pieksämäen
kaupunki,
Etelä-Savon
maakuntaliitto

Kaupungin
ympäristöns
uojeluvirano
mainen,
ELY-keskus

aloitet
tu
2013

Kaavoitusviran
omainen

ELY-keskus
(ympäristö)

jatku
vasti

Kaavoitusviran
omainen

ELY-keskus
(ympäristö)

2018
?

Vanhentuneen
kaavan
ohjausvaikutus
pohjavesien
suojelussa on mitätön
ja aiheuttaa
poikkeamislupien
tarvetta.

Pohjois-Savon
ELY-keskus
(liikenne)
Pohjois-Savon
ELY-keskus
(liikenne)

Toteutustyör 2014
yhmä

Etelä-Savon ELYkeskuksen aloitteesta

Toteutustyör 2016
yhmä
2017

95
pohjavedenottamon
kohdalle
Suojausten kunnon
seuranta

Pohjois-Savon
ELY-keskus
(liikenne),
Pieksämäen
Vesi Oy
Hulevesien hallittu
Pohjois-Savon
johtaminen tiealueelta
ELY-keskus
(liikenne)
Tiealueiden hoidossa ei Pohjois-Savon
saa käyttää
ELY-keskus
kasvinsuojeluaineita,
(liikenne),
ainoastaan mekaaninen kaupunki ja
torjunta sallittu
tiehoitokunnat
Tiesuolausta ei sallita
Pohjois-Savon
ELY-keskus
(liikenne)
Moottorikelkkareittien
Moottorikelkka
selvitys ja siirto pois
seurat ja
pohjavesialueelta
kaupungin
tekninen toimi

Toteutustyör jatku
yhmä
vasti

Toteutustyör
yhmä
Toteutustyör jatku
yhmä
vasti

www.tukes.fi

Toteutustyör jatku aloitet
yhmä
vasti
tu
2013
Kaupungin
2013
ympäristöns
uojeluvirano
mainen

Ei virallisia reittejä.
Kenen rakentamia? Ei
tietoa rakentajista, jos
epävirallisia on.
Vastuut?

Maa-ainesten otto
Uusia maa-aineisten
Lupaviranomai Valvontavira jatku
ottoalueita,
nen
nomainen,
vasti
asfalttiasemia eikä
Etelä-Savon
murskausasemia ei tule
ELY-keskus
sijoittaa luonnontilaisille
alueille

Maa-ainesten
ottoalueiden jälkihoito
sitä mukaa, kun
ottamistoiminta edistyy.
Ottoalueilla ei saa
varastoida eikä käsitellä
muualta tuotuja
ylijäämaita eikä jätteitä
Kotitarveoton seuranta

2013 Maisemointiotto
mahdollista
tapauskohtaisesti,
Toimenpidettä
lievennetty. Voidaan
poiketa, jos maaperäpohjavesitutkimukset
osoittavat, että
hydrogeologiset
olosuhteet sellaiset,
että toiminnoista
aiheudu pohjaveden
pilaantumisvaaraa.
Vedenottamoiden
eikä tutkittujen
vedenottoalueiden
lähisuojavyöhykkeille
ei lainkaan maaainesten ottoa. Huom.
suoja-aluemääräykset
2013

Maa-ainesten
ottaja

Valvontavira jatku
nomainen
vasti

Maa-ainesten
ottaja

Valvontavira jatku
nomainen
vasti

2013

Valvontavirano
mainen
Valvontavirano
mainen

Toteutustyör
yhmä
Toteutustyör
yhmä

2013

jatku
vasti
jatku
vasti

Voimassa olevien maaainesten ottolupien
lupaehtojen valvonta
Uusiin lupiin
Rakennus- ja
valvontavira jatku
määräykset pohjavesien ympäristönsuoj nomaiset,
vasti
suojaustasosta ja
eluvalvontavira Toteutustyör

2013
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pilaantumisen
ehkäisemiseksi

nomainen

yhmää

Vanhojen ottopaikkojen
maaperätutkimukset,
kunnostus ja
maisemointi.
Maatalous ja
viheralueet
Suojavyöhykkeiden
perustaminen tai
sopimus erityistuesta
pohjavesialueiden
peltoviljelystä

Kiinteistönomis
taja/
Pieksämäen
Vesi Oy?

valvontavira
nomaiset,
Toteutustyör
yhmä

Tilojen
omistajat

Etelä-Savon jatku
ELY-keskus vasti
(elinkeino)

Tilojen
viljavuusanalyysien ja
lannoitussuunnitelmien
ajantasaisuuden
tarkistaminen
Ei uusia eläinsuojia,
lanta- ja
tuorerehusäiliöitä ja varastoja
pohjavesialueelle
Maatalouden
täydentävien ehtojen
noudattamisen
valvonnan
tehostaminen
Peltolohkojen
pohjavesialueilla
sijaitsevilla osille ei tule
levittää lietelantaa,
virtsaa, pesuvesiä,
jätevesiä, puhdistamotai sakokaivolietteitä,
puristenestettä eikä
muutakaan nestemäistä
orgaanista lannoitetta.
Kuivalantaa voidaan
levittää keväisin ns.
reunavyöhykkeelle, eli
pohjavesialueen
ulkorajan ja
pohjavesialueen
varsinaisen
muodostumisalueen
väliselle alueelle, kun
lanta mullataan
mahdollisimman
nopeasti. Lantaa tai
muita orgaanisia
lannoitteita voidaan
käyttää, jos
maaperätutkimukset tai
muut riittävät tiedot
osoittavat, että käytöstä
ei aiheudu riskiä

Tilojen
omistajat

Etelä-Savon jatku
ELY-keskus vasti
(elinkeino)

Ympäristölupa
viranomainen

Ympäristölu jatku
paviranomai vasti
nen

??

Alueella on vanhoja
ottopaikkoja, joita ei
ole maisemoitu

VNA maataloudesta
peräisin olevien
nitraattien vesiin
pääsyyn
rajoittamisesta
931/2000 7 §,
Kotieläintalouden
ympäristönsuojeluohj
e OH1/2010

Kaupungin
Etelä-Savon jatku
maaseutuelink ELY-keskus vasti
einoviranomain (elinkeino)
en
Tilojen
omistajat

Kaupungin
jatku
ympäristöns vasti
uojeluvirano
mainen,
ELY-keskus
(ympäristö)

Pieksämäen
ympäristönsuojelumä
äräykset
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pohjaveden laadulle.

Viljelyssä käytettävien
tilojen
kasvinsuojeluaineiden
omistajat
minimointi. Käytettävien
kasvinsuojeluaineiden
on oltava
pohjavesialueilla
sallittuja

Kaupungin
jatku
ympäristöns vasti
uojeluvirano
mainen,
ELY-keskus
(ympäristö)

Kotieläintalouden
ympäristönsuojeluohj
e,
Ympäristöministerin
kirje 18.3.2009 (Elsi
Kataisen esittämä
kirjallinen kysymys kk
95/2009
tulkintaeroista
orgaanisten
lannoitteiden
vaikutuksesta
pohjavesien laatuun)
Sisältyykö tämä
erityistukien
toimenpiteisiin??

Vesistöjen rannoille
sijoittuvien peltojen ja
laidunalueiden
valumavedet tulee
käsitellä
laskeutusaltaissa tai
laskeutuskuopissa.
Ojilla ei saa puhkaista
suojavyöhykettä.
Metsätalous

Tilojen
omistajat

Kaupungin
maaseutueli
nkeinoviran
omainen,
Etelä-Savon
ELY-keskus
(elinkeino)

Metsien
lannoittamisesta ja
kasvinsuojeluaineiden
käytöstä
pidättäytyminen
pohjavesialueella
Uudistus- ja
kunnostusojituksen ja
maanmuokkauksen
välttäminen/keventämin
en pohjavesialueella
Pilaantuneet maaalueet
Mahdollisesti
pilaantuneiden maaalueiden
vastuukysymysten
selvittäminen ja
riskinarviointi
Vanhojen
kaatopaikkojen
tutkiminen ja
mahdollinen kunnostus

Metsänomistaj
at

Metsäkesku
s

jatku
vasti

Neuvonta
Metsäkeskus,
www.tukes.fi

Metsänomistaj
at

Metsäkesku
s, ELYkeskus
(ympäristö)

jatku
vasti

Neuvonta
Metsäkeskus,
www.tukes.fi, PEFCmetsäsertifiointi

Etelä-Savon
ELY-keskus

Etelä-Savon 2014 2015 Entinen osuuskaupan
ELY-keskus
varasto, entiset
nahkurin verstaat,
tielaitoksen vanha
varikko

Pieksämäen
kaupunki,
Etelä-Savon
ELY-keskus

Lopetettujen öljysoraasemien
ympäristövaikutusten
selvitys

Toiminnanharj
oittaja/kiinteist
önhaltija,
Pieksämäen
kaupunki,
Etelä-Savon
ELY-keskus

Pieksämäen 2017 2018 Tarveselvityksen
kaupunki,
mukaan (ESA
Etelä-Savon
ympäristökeskus
ELY-keskus
2006). Maaperä- ja
pohjavesitutkimukset
Toteutustyör 2015 2016 Tielaitos, Sivola 2:5,
yhmä
Tielaitos Kankaala
5:256, Tielaitos
Kaijanharju 6:43
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Entinen Esson
jakeluasema:
toimenpideharkinta
jäljellä olevan pimaalueen suhteen
maankäytön
muuttuessa. Merkittävä
saa-merkinnällä
kaavaan
Entinen Esson
jakeluasema:
pohjavedentarkkailu
ympäristöluvan
mukaisesti
Yritystoiminta

Etelä-Savon
ELY-keskus

Etelä-Savon
ELY-keskus

??

Etelä-Savon
ELY-keskus

Etelä-Savon
ELY-keskus

??

Golfkentän lannoituksen Toiminnanharj
ja torjunta-aineiden
oittaja
käyttö

Kaupungin
ympäristöns
uojeluvirano
mainen
Kaupungin
jatku
ympäristöns vasti
uojeluvirano
mainen

Osuuskaupan
polttoaineiden
jakelupiste,
Kaupanmäen Öljy Oy:
Maaperän ja
pohjaveden
tarkkailuohjelman
toteuttaminen
Osuuskaupan
polttoaineiden
jakelupiste,
Kaupanmäen Öljy Oy:
Maaperän
pilaantuneisuuden
selvitys ja tarvittaessa
kunnostus
Pohjaveden
ottaminen:
Riittävien
henkilöresurssien
varmistaminen kaikissa
oloissa
Varautuminen
normaaliolojen
häiriötilanteisiin

Toiminnanharj
oittaja

Vesihuoltolaitoksen
valmiussuunnitelmaan
liittyvät harjoitukset,
tiedottaminen ja
kouluttaminen
Pohjavedenottamon
tarkkailuohjelman
laatiminen
Raakaveden ja
pohjaveden laadun
tarkkailu
Pohjaveden määrällisen
tilan tarkkailu.

Kaupungin
Toteutustyör jatku
terveydensuoje yhmä
vasti
luviranomainen
, pelastustoimi

Tarkkailu lopetettu
2007? Onko syytä
jatkaa tarkkailua?

www.evira.fi, toiminta
loppunut 2000-luvun
alkupuolella.
??

Ympäristölupa,
tarkastuskaivojen
kunnon tarkkailu

Toiminnanharj
oittaja

Kaupungin
toimi
ympäristöns nnan
uojeluvirano lopp
mainen
uess
a?

Ympäristölupa

Pieksämäen
Vesi

Pieksämäen
Vesi

heti

Sisältyy vv-laitoksen
valmiussuunnitelmaa
n.

Pieksämäen
Vesi

Toteutustyör
yhmä

??

Osana kunnan
valmiussuunnitelmaa.
Valmiuslaki
(155272011) ja
pelastuslaki
(379/2011)
Valmiuslaki
1080/1991,
terveydensuojelulaki
8§

Pieksämäen
Vesi
Pieksämäen
Vesi

Etelä-Savon
ELY-keskus 2016
?
ELY-keskus jatku
(ympäristö) vasti

Ympäristöluvan
mukaisesti. Lupa on
uusittava 2016
Kuinka usein
näytteiden otto?

Pieksämäen
Vesi

ELY-keskus
(ympäristö)

Kuinka usein
näytteiden otto?

jatku
vasti
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Analyysitulosten
toimittaminen
ympäristöhallinnon
Hertta-järjestelmään

ELY-keskus
(ympäristö)

Ahvenlammen ja
Hiidenlammen
vedenlaadun tarkkailu
Ahvenlammen
vedenlaadun
parantaminen
hapetuksella

Pieksämäen
Vesi

Pohjavesialueen
merkinnät tienvarsille

Pieksämäen
Vesi

Pohjavesihavaintoputkie
n tunnusten
merkitseminen putkiin
Lukottomien putkien
lukitseminen

Pieksämäen
Vesi

Uusiin asennettaviin
havaintoputkiin sisälle
suojaverkot
Lähi- ja
kaukosuojavyöhykkeide
n määrääminen
Matoniemen
vedenottamon suojaksi

Pieksämäen
Vesi

Toteutustyör jatku
yhmä
vasti

Tilaajan
suostumuksella tiedot
suoraan
laboratoriosta ELYkeskukselle
(ympäristö)
otetaanko?
Etelä-Savon jatku jatkuv Pohjavedenottamon
ELY-keskus vasti asti tarkkailuohjelman
mukaisesti
Toteutustyör
Hapekkaan veden
yhmä
kierto estää
vesipatsaan
kerrostumisen ja
happikadon
aiheuttaman sisäisen
kuormituksen
sedimenteistä
Toteutustyör jatku
Toimenpide siirretty
yhmä
vasti
liikennesektorilta
onko toteutettu?

Pieksämäen
Vesi

Toteutustyör 2010
yhmä
2011
Toteutustyör 2010
yhmä
2013
Toteutustyör jatku
yhmä
vasti

Pieksämäen
Vesi

Toteutustyör 2016
yhmä
?

AVI:n päätös
suojavyöhykkeistä ja
toimintojen
rajoittaminen
suojavyöhykkeillä
vähentäisi riskejä
pohjavedelle ja
vedenottamolle. Ks.
Pohjavesien
suojeluun
kehittämiseen liittyvän
työryhmän raportti
(2014)

Pieksämäen
Vesi

Toteutustyör 2020
yhmä
?

Pieksämäen
Vesi

Onko toteutettu?

Onko toteutettu?

Vesi- ja
viemäriverkosto
kaikki vv-laitoksen
toiminta-alueella ja sen
läheisyydessä
liitettävissä olevat
kiinteistöt tulee liittää
verkostoon
Jätevesipumppaamoille
ylivuotosäiliöt ja
hälytysjärjestelmät
Raportti
viemäriverkoston
häiriöistä
pohjavesialueella
Tulvavesien pääsy
viemäriverkostoon

Pieksämäen 2014
Vesi
?
Pieksämäen
Vesi

Pieksämäen
Vesi

??

Tapahtuuko purkua
pohjavesialueelle?

Ympäristölu Vuos aloitet Toimenpide otettu
van
ittain
tu
käyttöön
valvontavira
2013
nomainen
Toteutustyör ??
Selvitettävä
yhmä
pumppaamoiden ym.
Riskisijainnit, ei ollut
Susu 2008
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Viemäriverkon valvonta
painekokein ja
kuvauksin
Sähkömuuntajat

Pieksämäen
Vesi

Toteutustyör sään 2013
yhmä
nöllis
esti

Muuntajakohtainen
riskinarviointi ja
mahdolliset
suojaustoimet

Savon Voima
Oy

Toteutustyör 2015
yhmä
-

??

Savon Voiman
mukaan alueen
sähköverkoston
kaapelointi ja
keräyssäiliöiden
asentaminen
muuntajiin. Hanke
aikaisintaan vuonna
2015.

