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Pohjaveden suojelusuunnitelmien (toimenpiteiden) seurantakokous 

 

1.Tekninen johtaja Tapani Mähönen avasi kokouksen 

2. Puheenjohtajaksi valittiin Tapani Mähönen ja sihteeriksi Esa Rouvinen 

3. Sovittiin, että muistio lähetetään kokoukseen osallistuville sähköpostilla. Lisäksi pöytä-

kirja toimitetaan tiedoksi Varkauden vesilaitokselle ja Joroisten kunnalle 

4. Keskusteltiin edellisen kokouksen muistioon kirjatuista asioista 

- Naarajärven taimitarhan lupa-asiasta on pidetty neuvottelu Itä-Suomen AVI:n johdolla. 

Todettu, että laillisuusperusteita luvan hakemiselle ei löydy 

- Montolan alueen viemäriverkoston rakentaminen on aloitettu 

 
5. Keskusteltiin suojelusuunnitelmien tavoitteista sekä toimenpiteistä ja todettiin mm. seu-

raavaa 

- Savon Voima Oy tulee tekemään Hiidenlammen alueella oleville muuntamoille pohja-

vesisuojaukset 

- öljysäiliöprojekti on käynnissä: tavoitteena poistaa tai/ja vähentää pohjavesialueella ole-

vista säiliöistä aiheutuvat riskit   



- pelastuslaitos jatkaa öljysäiliöprojektia 

-. Tahinlammen ampumarata-alueella on tehty tutkimuksia ja pohjavesialueen rajauksen 

tarkistaminen. Rata-alue sijoittuu edelleen pieneltä osin pohjavesialueelle. Kakriaisen mu-

kaan lupahakemusta ei ole vielä jätetty. Todettiin, että kaavoitukseen liittyen tulee tehdä 

riittävät selvitykset: melu, maaperä, pilaantuneisuus 

- Pieksämäen Vesi toteuttaa suojelusuunnitelmiin kirjattuja toimenpiteitä. Varautumis- ja 

suojelusuunnitelman laatiminen on aloitettu konsultin ohjauksessa riskien ja toimenpitei-

den kartoituksella. Osa havaituista riskeistä on heti johtanut korjaustoimiin.  

- Rakennusvalvonta huomio pohjavesialueet rakennuslupa-asioissa; lämpökaivot tulevat 

lausunnolle ELY:lle 

- Ympäristönsuojeluyksikkö huomio suojelusuunnitelmat ja esitetyt toimenpiteet lupa-

asioissa 

- Vesihuoltohakkeiden osalta todettiin, että kaupungin vesihuoltohankkeena suunnitellaan 

ja toteutus käynnistyy viemäriverkoston osalta Kantalantielle vuonna 2014. Hirvipohja on 

toteutettu. Todettiin, että alueella olisi tarpeen saada hankkeita käyntiin, mutta kiinnostus 

hankkeisiin ei ole alueilla kovin suurta. Lisäksi todettiin, että valtion osallistuminen vesi-

huoltohankkeisiin on jatkossa epävarmaa. 

- Häkkinen kertoi, että kaupungin keskustaan valmistellaan strategista osayleiskaavaa ja 

siinä huomioidaan tarpeellisilta osin vesisuojelutoimet 

- Naarajärven alueen rakenneselvitys ja virtausmallityö on käynnissä ja se tuo lisätietoa 

mm. maankäytön suunnitteluun 

- Hartikainen kertoi, että rautateillä liikkuu juuri saadun tiedon mukaan 4-5 kemikaalijunaa 

vuorokaudessa. Junat/vaunut voivat seisoa 1-3 tuntia Pieksämäellä. Kuljetettavat kemi-

kaalit mm. happoja, polttoaineita, sulfideja ym. Säiliövaunujen varastointia ei tapahdu Naa-

rajärven alueella. Pelastuslaitos järjestää vuonna 2014 (syksyllä) torjuntaharjoituksen 

(karttaharjoitus n. 0,5 päivää).  

- Lähteenmäki kertoi, että ELY tutkii tarkasti kunnostusojitussuunnitelmat pohjavesialueilla. 

Alueella ollut kaksi hanketta, joissa toimijaa ohjeistettu sekä sovittu muutoksista. Käydään 

maastotarkastuksella tänä vuonna. Jäppilään on perustettu vesienhoitoryhmä, joka jatkaa 

hoitokalastusta tänä vuonna. 

- Laaksonen kertoi, että Montolan ottamo jää varakäyttöön ja Naarajärven ottamo otetaan 

”pääkäyttöön”. Montolan sukellus on estetty kunnostamalla aita. Vesilaitos on laatinut lai-

tokselle WSP:n (Water Safety Plan), joka voi tuoda joitakin toimia ryhmälle. Vesilaitos laatii 

valmissuunnitelman vuonna 2014. laitoksen valvontatutkimusohjelmaa ollaan päivittämäs-

sä.  



- Tietopaketin Pieksämäen ja Joroisten alueella toimiville Metsäkeskuksen rahoitus- ja tar-

kastusprosessin metsätalousneuvojille sekä viranomaisasioiden esittelijöille on toimitettu. 

Tavoitteena toimittaa sama ”paketti” vuonna 2014 myös muille alueella toimiville. 

- Todettiin, että Tervaruukinsalon alueen toimet toteutetaan Joroisten alueen ryhmässä. 

Alueen virtausmalli päivitetään GTK:n toimesta keväällä 2014. Rahoitus tältä osin on sovit-

tu. Alueella olisi tarpeen selvittää vanhojen asfaltti-, öljysora- ja murskausasemien pilaan-

tuneisuutta. Tämän kokonaiskustannus olisi ennalta arvioiden 50 000 euroa. Asia on vireil-

lä ryhmässä. 

- Mähönen kertoi, että 

 strateginen yleiskaava vahvistunee vuonna 2014 

 vesihuollon kehittämissuunnitelma päivitetään vuonna 2017 

 hulevedet huomioidaan kaavoituksessa ja rakentamisessa 

- Päivitettiin toimenpidetaulukko toteutuneiden toimien osalta. Päivitetty taulukko liitetään 

kotisivulle.    

7. Jukka Rantanen esitteli Hiidenlammen alueen riskikohdekartoitusta ja sen tuloksia.  

7. Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään vuoden kuluttua kevättalvella 2015. Tarkempi ajankohta sovi-

taan myöhemmin. 

8. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.20. 

 

 

 

 

 

Muistion vakuudeksi 

 

 

Esa Rouvinen 

  

 


