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Tervaruukinsalon pohjavesialueen suojelusuunnitelman seurantaryhmä 

 

1. Kokouksen avaus, läsnäolijat  
- Petri Miettinen toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Todettiin läsnäolijat. 

 
2. Tervaruukinsalon pohjavesialueen suojelusuunnitelma 

- Anne Petäjä- Ronkainen esitteli lyhyesti Tervaruukinsalon pohjavesialueen 
suojelusuunnitelmaa, kertoi suunnitelman taustaa sekä Etelä-Savon pohjavesien 
hoidon toimenpideohjelman tilannetta.  Osallistujat keskustelivat lisäksi 
pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien kunnallisten seurantaryhmien kokoonpanoista, 
kokoontumisesta yleensä ja ryhmien osittaisesta yhdistämisestä.  
 

3. Suojelusuunnitelman seurantaryhmän perustaminen, ryhmän kokoonpano ja 
toimenpideohjelma 
- Päätettiin perustaa yhteinen suojelusuunnitelman seurantaryhmä Tervaruukinsalon 

pohjavesialuetta varten. Seurantaryhmään kutsutaan läsnäolijoiden lisäksi mukaan 
metsänhoitoyhdistyksen, maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton, alueen suurimpien 
maanomistajien sekä mahdollisesti maa-ainesten ottajien edustajat. Pelastuslaitoksen 
edustajaksi vaihdetaan jatkossa Jani Kasanen sekä terveysvalvonnan osalta edustus 
jatkuu vain yhdellä terveystarkastajalla.  

o Anne Petäjä Ronkaista sijaistaa jatkossa Jyrki Hämäläinen Etelä-Savon Elystä 
o Ryhmän puheenjohtajana toimii Petri Miettinen sekä sihteerinä ja 

yhteyshenkilönä Mikko Luostarinen.  
o Ryhmän tiedotuskanavana ja osittaisena materiaalipankkina toimii ”Pieksämäen 

seudun vedet” sivuston alle perustettava pohjavesiosio. ESAELY hoitaa 
operatiivisen työn ja ryhmän sihteerille pyritään luomaan mahdollisuus 
materiaalin lisäämiseen sivustolle. 

- Anne jakoi Elyn puolesta hieman päivitetyn version suojelusuunnitelman 
toimenpideohjelmataulukosta. Taulukko sovittiin jokaisen vastuutahon osalta 
päivitettäväksi seuraavaan kokoukseen mennessä. Pikaisimpien toimenpiteiden listalle 
nostettiin pilaantuneiden maa-ainesten kartoittaminen vanhojen asfaltti- ja 
murskausasemien yhteydessä, Syvänsin vedenottamon suojavyöhykkeen ja valtatie 
23:n pohjavesisuojaukset sekä maa-ainesten ottamisen tilanne (louhinta, ottotasot, 
lupamääräykset, vanhat luvat ja maisemointi) 
 

4. Toimenpideohjelman päivittäminen, toimenpiteet vuosina 2013 – 2014 
- Ryhmä aloittaa toimintansa suojelusuunnitelman toimenpidetaulukon pohjalta. 

Toimialueet / henkilöt kartoittavat oman alueensa tai sidosryhmänsä riskitekijät, pyrkivät 
luomaan yhdessä sidosryhmän kanssa edellytykset ongelman tai haitan korjaamiselle. 
Toimenpidetaulukon aikataulu täydentyy toteutuneiden toimenpiteiden mukaan. 
Seurantaryhmä kokoontuu vähintään kerran vuodessa tarkastelemaan 
toimenpideohjelman toteutumista kokonaisuutena.  
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- Jotta toiminta olisi tehokasta ja suojelusuunnitelman toimeenpano tuottaisi tulosta, on 
toimihenkilöiden aktiivisuudella ja sidosryhmien osallistamisella huomattava rooli. 
Edellä mainitun vuoksi keskusteluissa esille nousseet ajatukset ja jo osin olemassa 
olevat ”työryhmät” tulee saattaa toimintaan yhteisten näkemysten löytämiseksi. 
Ongelmaksi koettiin mm. maa-aines- ja ympäristölupien yhtenäisten lupamääräysten 
puuttuminen kuntien välillä, maalämpöjärjestelmät pohjavesialueella, valvonta ja 
tarkastustoimet, toimijoiden ja sidosryhmien vaihtelevat käytännöt sekä tiedottamisen 
puuttumisen. Edelleen yksi suurista ongelmista on rahoituksen puuttuminen erittäin 
tärkeiksi nostettujen kiireellisten toimenpiteiden osalta. 
 

5. Muut asiat 
- Ryhmän sihteeri ottaa asiasta yhteyttä paikallisiin lehtiin asian esittelemiseksi. Samassa 

yhteydessä tiedotetaan pelastuslaitoksen kanssa pohjavesialueen öljysäiliöiden 
tarkkailusta ja mahdollisista toimenpiteistä, Joroisten ja Pieksämäen seudun vedet 
sivustoista, alueen tilasta yleensä ja sen tärkeydestä yhdyskunnan vedensaannissa. 

 
6. Seurantaryhmän seuraava kokous 

- Ryhmän seuraava kokous sovittiin pidettäväksi 10.4.2014, klo 9.30 alkaen 
Varkaudessa. Kokoukseen liittyy myös mahdollisuuden mukaan vierailu alueella 
(Tervaruukinsalo) 

Läsnäolijat: 

Anne Petäjä- Ronkainen  ESA ELY   X 
Juha Korhonen  POS ELY   X  
Petri Miettinen  Joroisten kunta  X 
Mikko Luostarinen  Joroisten kunta  X 
Esa Laukniemi  ESPL   X 
Karita Krooks  Keski-Savon Ympäristötoimi X 
Hanna Kakriainen  Keski-Savon Ympäristötoimi X 
Ulla Huopainen  Keski-Savon Ympäristötoimi X 
Heli Impivaara  Keski-Savon Ympäristötoimi X 
Arto Lehtonen  Keski-Savon Vesi  X 
Riikka Salomaa  Metsäkeskus   X 
 

Jakelu: Läsnäoljat, Jani Kasanen (ESPL), Jyrki Hämäläinen (ESAELY), Petri Soikkeli (MHY), Vesa 
Kallio (MTK) 

Liite: suojelusuunnitelman toimenpidetaulukko (xls) 

Kokouksessa esille nousseita tärkeitä linkkejä suunnitelmiin ja sivustoille: 
http://www.doria.fi/handle/10024/85072 (Tervaruukinsalon suojelusuunnitelma) 
http://alk.tiehallinto.fi/thohje/pdf/2100028-v-04pohjavsuojtienkohd.pd.pdf (tiehallinnon ohje) 
http://joroistenvedet.wordpress.com/ 
http://pmksvesienhoito.wordpress.com/category/uncategorized/  


