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16 § PIEKSÄMÄEN NAARAJÄRVEN KAIVOVESIEN SEURANTA

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) on seurannut
Maa- ja metsätalousministerjiin erillisellä rahoituksella maa- ja metsäta
louden pohjavesivaikutuksia. Tutkimuksessa oli mukana 8 pohjavesikoh
detta Etelä-Savostaja Pieksämäeltä mukana oli Naarajärven pohjavesi
alue. Tutkimuksissa havaittiin Naarajärven pohjavesialueen pohjavedessä
toijunta-aineita ensimmäisen kerran vuonna 2008.

Torjunta-ainehavaintojen jälkeen ELY määritteli Naaraj ärven pohjavesi
alueelta vaikutusalueen, jonka sisäpuolella olevat yksityiskaivot kartoitet
tim. Määritetyllä vaikutusalueella on noin 40 vesikaivoa, joista noin puo
let on käytössä olevia yksityiskaivoja. Naarajärven pohjavesialueella si
jaitsee myös Naarajärven vedenottamo, josta ei kuitenkaan tutkimuksissa
havaittu torjunta-aineita. Naarajärven vedenottamo on toiminut varave
denottamona Matoniemen vedenottamon käyttöönoton jälkeen.

Alueen maanomistajia (55 kpl) tiedotettiin pohjavesialueelta löytyneistä
torjunta-aineista kirjeitse. Lisäksi järjestettiin yleinen tiedotus- ja keskus
telutilaisuus 24.11.2009 Kanttila- salissa, jossa paikalla oli mm. Tervey
den ja hyvinvoinnin laitoksen ympäristötoksikologian laboratorionjohtaj a.

Vaikutusalueella olevia yksityiskaivoja on tutkittu vuosina 2008- 2011
mm. Pieksämäen kaupungin, ELY:n ja Keski-Savon ympäristötoimen
kustantamana. Kymmenestä määritellyllä vaikutusalueella olevasta yksi
tyiskaivoista havaittiin torjunta-aineita. Lisäksi torjunta-aineita havaittiin
myös yhdestä vaikutusalueen ulkopuolisesta kaivosta.

Alueen kaivovesissä on havaittu kaiken kaikkiaan 21 eri torjunta-ainettal
toijunta-aineiden hajoamistuotetta. Suurimmat pitoisuudet ovat olleet at
ratsiinia, heksatsinoniaja terbutylatsiinia. Vaikutusalueella kolmen kaivon
torjunta-ainepitoisuudet ovat ylittäneet talousveden laatuvaatimukset.
Yhdelle kaivon omistaj alle on ollut tarpeen antaa talousveden käyttörajoi
tus. Yksityiskaivojen omistajille on tiedotettu tuloksista heti kunkin kai
von vesinäytetuloksen saavuttua. Vaikutusalueella on myös kaivoja, joissa
ei ole todettu torjunta-aineita.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus Valtuusto
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Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa pienten yksiköiden talousveden
laatuvaatimuksistaja valvontatutkimuksjsta (401/2001) on esitetty kemia!
liset laatuvaatimukset talousvedelle. Torjunta-aineita ja niiden metabolia-,
hajoamis- ja reaktiotuotteita saa olla talousvedessä enintään 0,1 ig/l ja
torjunta-aineiden ja niiden metabolia-, hajoamis-ja reaktiotuotteiden yh
teispitoisuus saa olla enintään 0,5 ~ig/1.

Kaivoveden käytöstä pesuvetenä on pyydetty Sosiaali- ja terveysalan lu
pa- ja valvontaosaston (Valviran) lausunto. Lausunnossaan Valvira arvioi,
että kaivovettä voitaisiin käyttää pesu- ja saunavetenä,jos yksittäisen tor
junta-aineen ja sen metabolia-, hajoamis- ja reaktiotuotteiden yhteispitoi
suus on enintään 0,5 jig/l ja kaikkien torjunta-aineiden ja niiden metabo
lia-, hajoamis- ja reaktiotuotteiden yhteispitoisuus on enintään 1,0 jig/1.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen pienten yksiköiden talousveden
laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksjsta (401/2001) 4 § :n mukaan yk
sittäiset kotitaloudet vastaavat itse hanldcirnansa talousveden laadusta ja
yksityiskaivot eivät kuulu kunnan terveydensuojeluviranomaisen säännöl
liseen valvontaan(5 §). Kunnan terveydensuojeluviranomainei~ voi määrätä
yksittäisen kaivon veden tutkittavaksi(7~S), jos on syytä epäillä veden ai
heuttavan terveyshaittaa. Jos talousveden torjunta-aineiden laatuvaatimuk
set ylittyvät, kunnan terveydensuojeluviranomajsen tulee tiedottaa veden
käyttäjille ylityksistä (7~, 11 §) ja talousveden mahdollisesti aiheuttamista
terveyshaitoistaja antaa terveydensuojelulain (763/1994) 20~:n mukaises
ti talousvesikaivon veden valvontaa, puhdistusta ja käyttöä koskevia mää
räyksiä terveyshaittojen ehkäisemiseksi.

Etelä-Savon ELY:n määrittelemällä vaikutusalueella on vesijohtoverkos
toaja osa vaikutusalueen kiinteistöistä onjo liittynyt verkostoon. Parhail
laan vireillä olevassa Pieksämäen kaupungin vesihuollon kehittämissuun
nitelmaluonnoksessa vaikutusalue keskeisimmiltä osin tulisi kuulumaan
vesihuollon toiminta-alueeseen.

ELY jatkaa alueen pohj aveden laadun seurantaa. Tutkimukset laaj entuvat
myös maaperäselvitykseen, johon Etelä-Savon ELY- keskus osallistuu
asiantuntijana.

Naarajärven kaivovesien asiakirj oihin voi tutustua kokouksessa.

Valmistelija: Terveystarkastaja Ulla Huopainen, p. 044 - 368 6733
ulla.huopainen@ieppavirtafi

Pöytäkiijan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta Hallitus Valtuusto
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Päätösehdotus:

Keski-Savon ympäristölautakunta toteaa, että talousvesikaivoj en torjunta-
aineiden pitoisuutta terveyshaitan toteamisen kannalta on tutkittu ja tiedo
tettu riittävästi Etelä-Savon elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksen
määrittelemällä vaikutusalueella Naarajärven pohjavesialueella. Mikäli
em. vaikutusalueella olevat kaivot säilytetään talousvesikaivoina jatkossa,
seurannan vastuun katsotaan siirtyvän kaivojen omistaj ille.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

~täkirjantarkastajiennjmjkirjajmet
Lautakunta Hallitus Valtuusto




